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Por que prestar o Key English Test (KET)  
for Schools?
Ter um bom resultado no Key English Test (KET)  for Schools mostra que você tem um 

entendimento básico de inglês em situações cotidianas.

O conteúdo e tópicos do teste focam nos interesses e experiências das crianças em idade 

escolar.

Você será testado em reading (leitura), writing (escrita), listening (compreensão auditiva) e 

speaking (expressão oral).

n Reconhecimento Internacional

KET for Schools é equivalente ao Nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas do Conselho da Europa (CEFR).

O nível A2 indica que o estudante é capaz de:

Entender perguntas e instruções simples•	

Expressar opiniões e necessidades simples•	

completar formulários e escrever cartas curtas e simples relacionadas a informações •	

pessoais

KET é reconhecido como uma qualificação em inglês básico por organizações e instituições 

de ensino no mundo todo. 

Você encontrará uma lista completa em: www.CambridgeESOL.org/recognition

n Certificados

Candidatos que passam no KET for Schools recebem um certificado comprovando que 

passaram no Key English Test, Nível A2. 

Candidatos que demonstram habilidade para um nível abaixo do A2 recebem um 

certificado mostrando que alcançaram nível A1 do CEFR.

Para mais informações sobre o KET for Schools, por favor, visite o site:

www.CambridgeESOL.org/KETforSchools

Por que prestar um exame de Cambridge 
ESOL?
Cambridge ESOL é parte de Cambridge Assessment, que tem mais de 150 anos de 

experiência em avaliações educacionais. 

Nosso compromisso é prover qualificações reconhecidas internacionalmente e que ajudem 

as pessoas a alcançar seus objetivos de vida.

Para mais informações sobre Cambridge ESOL, por favor, visite o site:  

www.CambridgeESOL.org

Informações 
para os 
candidatos 
– KET for 
Schools
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O que o KET for Schools abrange?
Este livreto é uma breve introdução para o KET for Schools. Mostraremos exemplos de 

cada parte do teste, mas em alguns casos não mostraremos o texto completo ou todas as 

perguntas. Se você quiser ver um teste completo do KET for Schools, você poderá fazer o 

download em nosso site: www.candidates.CambridgeESOL.org/cs/

A tabela abaixo mostra as diferentes partes do KET for Schools e quanto tempo leva cada 

paper. No KET for Schools o Reading e o Writing estão combinados em um único paper.

Nome do paper Conteúdo Tempo permitido Pontuação (%)

Paper 1 Reading and 
Writing (Leitura e 
Escrita)

9 partes / 56 questões 
Reading (Leitura): Partes 1–5 
Writing (Escrita): Partes 6–9

1 hora e 10 minutos 50%

Paper 2 Listening 
(Compreensão 
auditiva)

5 partes / 25 questões 30 minutos (incluindo 
tempo de transferência 
das respostas)

25%

Paper 3 Speaking 
(Expressão Oral)

2 partes 8 – 10 minutos por 
dupla de candidatos 
(formato2:2*)

25%

* 2 examinadores, 2 candidatos (2:3 o formato 2:3 pode ser usado para o último grupo de uma sessão, 
quando necessário)

n Paper 1 Reading e Writing (Leitura e Escrita)

Tempo: 1 hora e 10 minutos

Paper 1 Reading e Writing é formado por nove partes e 56 questões.Corresponde a 50% da 

pontuação total do exame.

Reading (Leitura)

Parte 1 (Questões 1-5)

Nesta parte, você deverá entender a mensagem principal de uma placa, aviso ou qualquer 

outro tipo de texto curto. Esses textos são normalmente aqueles encontrados em vias 

públicas, estações de trem, aeroportos, lojas, restaurantes, escritórios, escolas etc. Há 

também cinco sentenças, e você deverá fazer a correspondência de cada sentença com um 

dos textos.

No exemplo abaixo, há oito placas (marcadas de A a H) e cinco sentenças que explicam o 

que cada uma significa.Você deverá fazer a correspondência de cada sentença com a placa 

correta.
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Parte 2 (Questões 6-10)

Esta parte testa vocabulário. São apresentadas cinco sentenças, e há uma palavra faltando 

em cada uma delas. Há três respostas possíveis, e você deve escolher a palavra mais 

adequada para preencher a lacuna.

Os exemplos abaixo são sentenças sobre um internet café. Leia as sentenças e decida qual 

resposta (A, B ou C) é a correta. No exame, há mais duas questões como estas a seguir.
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Parte 3 (Questões 11-15 e 16-20)

Nesta parte, é avaliado o quanto você entende e consegue utilizar a linguagem necessária 

para o dia-a-dia. As cinco primeiras questões apresentam trechos de diálogos curtos em 

que o primeiro interlocutor fala e você terá três respostas possíveis. Para identificar a 

resposta correta, você deverá imaginar o que o segundo interlocutor diria nessa situação.

No exemplo abaixo, há três questões típicas (11–13). Para cada questão, você deverá 

escolher a resposta correta (A, B ou C). No exame, há mais duas questões como estas.

As cinco questões seguintes fazem parte de uma conversa mais longa, na qual faltam 

sentenças. A conversa poderá ocorrer em uma loja, hotel, restaurante, etc. ou em várias 

situações sociais ou de estudo.

Na conversa abaixo, Josh está falando com Matt, e você deverá decidir o que Josh diz em 

cada situação (16–18). É apresentada uma lista de oito sentenças possíveis (A–H) que 

podem ser utilizadas para completar a conversa.Você deverá escolher uma sentença por 

lacuna ou seja, não será necessário utilizar todas as sentenças.
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Parte 4 (Questões 21-27)

Esta parte é formada por um texto mais longo (cerca de 230 palavras) e sete questões. 

Essas questões podem ser de múltipla escolha com três respostas possíveis (A, B ou C), 

ou você poderá encontrar sete afirmações e deverá decidir se cada uma está A – Right 

(Correta), B – Wrong (Errada) ou C – Doesn’t say (Não é mencionada).

No exemplo abaixo, você deverá ler o artigo sobre um jovem nadador da Austrália. Para 

cada uma das afirmações (21–23), você deverá decidir se ela está A – Right (Correta), B – 

Wrong (Errada) ou C – Doesn’t say (Não é mencionada). No exame,há mais quatro questões 

como estas.

Parte 5 (Questões 28–35)

Nesta parte, você deve demonstrar o quanto consegue entender e usar a gramática do 

inglês corretamente. Há um texto para ser lido, mas algumas palavras estão faltando. 

Podem ser formas verbais, preposições, conjunções, pronomes etc. Para cada palavra 

faltando, há três respostas possíveis, e você deverá escolher a que está correta.

O exemplo abaixo refere-se a um artigo sobre o circo com três conjuntos de respostas 

(28–30).Você deverá escolher a palavra (A, B ou C) que melhor complete cada lacuna. No 

exame, há mais cinco conjuntos de respostas como estas.
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Parte 6 (Questões 36–40)

O foco das Partes 6–9 do Paper 1 é a expressão escrita (Writing).

Nesta parte, enfoca-se o vocabulário.Você deve identificar a palavra certa e escrevê-la 

corretamente. As cinco palavras referem-se ao mesmo tópico, como profissões, alimentos, 

utensílios domésticos, etc. Para cada palavra, haverá uma definição em inglês simples, e 

nós daremos a primeira letra de cada palavra para ajudá-lo.

No exemplo abaixo, há algumas descrições de coisas que as pessoas gostam de fazer 

em seu tempo livre e você deverá identificar a palavra correta que melhor se encaixa na 

definição dada. Após cada sentença, a primeira letra de cada palavra a ser encontrada será 

dada. Mostraremos também a extensão da palavra com pequenos traços (_) para cada letra 

faltando. No exame, há mais duas questões como estas a seguir.

Parte 7 (Questões 41–50)

Esta parte avalia gramática e vocabulário.Você deverá ler um texto curto, que pode ser um 

bilhete, por exemplo, e uma resposta a esse bilhete. Pode ser também uma carta simples. 

No texto, há algumas palavras faltando, e você deverá encontrar a palavra certa para cada 

lacuna e escrevê-la corretamente.

No exemplo abaixo, uma garota do México deixou uma mensagem na internet. Leia a 

mensagem e identifique as palavras que estão faltando em cada lacuna (41–50). 
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Parte 8 (Questões 51–55)

Nesta parte, avaliamos tanto a compreensão de leitura quanto a expressão escrita.Você 

deverá ler um ou dois textos curtos (um bilhete, e-mail, anúncio etc.) e usar as informações 

para preencher um formulário, um bilhete, uma agenda ou qualquer outro tipo de 

documento similar.

O exemplo abaixo refere-se a uma festa de patinação no gelo.Você deverá ler o convite 

enviado pela Sara e o e-mail da Carla. Após a leitura, você deverá completar as anotações 

da Louisa (questões 51–55).
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Parte 9 (Questão 56)

Para esta última parte do Paper 1, você deverá escrever uma mensagem curta (25–35 

palavras), que pode ser um bilhete ou um e-mail para um amigo. As instruções indicarão 

para quem você escreverá e o tipo de mensagem.

No exemplo abaixo, você deverá escrever um bilhete para um amigo a respeito de uma 

visita a sua casa. Lembre-se de responder a todas as perguntas do Alex.
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n Paper 2: Listening (Compreensão auditiva)

Tempo: aproximadamente 30 minutos, incluindo 8 minutos para a transferência das 

respostas

O teste de Listening compreende cinco partes e 25 questões. Os tipos de exercício serão 

de múltipla escolha, de preenchimento de lacunas ou de correspondência. Os textos que 

você irá ouvir serão monólogos e diálogos, incluindo entrevistas, discussões, conversas 

telefônicas e recados.Você ouvirá cada conversa duas vezes. A parte de Listening vale 25% 

da pontuação total do exame.

Parte 1 (Questões 1-5)

Nesta parte, você ouvirá cinco conversas separadas. As conversas são entre amigos ou 

parentes, ou entre uma pessoa e um atendente de loja, funcionário de uma bilheteria, 

etc.Você deverá prestar atenção nas informações como preços, números, horários, datas, 

localidades, instruções de direções,formatos, tamanhos, condições do tempo, descrições 

de pessoas ou ações que estejam acontecendo no momento da fala. Para cada questão, há 

três respostas possíveis, que podem estar representadas por fotos ou desenhos.

Abaixo, há duas questões retiradas de um exame.Você deve ler essas questões, ouvir a 

gravação e escolher a resposta correta (A, B ou C). No exame, há mais três questões como 

as encontradas a seguir.

Parte 2 (Questões 6–10)

Nesta parte, você ouvirá uma conversa mais longa e deve identificar informações simples. 

A conversa será entre duas pessoas comentando assuntos do cotidiano, viagens, escola 

ou tempo livre.Você deve ouvir uma conversa e fazer a correspondência entre palavras 

de duas listas. Por exemplo, você poderá encontrar uma lista de nomes e uma lista de 

alimentos. Quando você ouvir a gravação, você escutará que tipo de alimento cada pessoa 

prefere.

No exemplo abaixo,Nick está conversando com um amigo sobre seus presentes de 

aniversário. Você deverá ouvir a gravação e escrever que presente cada pessoa deu para 

ele. Há uma lista de pessoas (6–10) e uma lista de presentes diferentes (A–H).Você deve 

escrever a letra correta ao lado de cada pessoa, escolhendo um presente para cada uma, 

não sendo necessário utilizar todos eles.
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Parte 3 (Questões 11–15)

Nesta parte do teste de Listening, você ouvirá uma conversa informal entre duas pessoas, 

escutando atentamente para identificar informações sobre fatos para responder às 

questões. Há cinco questões e cada uma delas apresentará três respostas possíveis.

No exemplo abaixo, Susie está conversando com Matt sobre ir ao cinema. Você deverá 

escutar a gravação e escolher a resposta correta (A, B ou C) para cada questão (11-13). No 

exame, há mais duas questões como os exemplos a seguir.
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Parte 4 (Questões 16–20)

Nesta parte do teste de Listening, você escutará um diálogo e deverá escrever algumas 

informações. O diálogo acontece em um contexto informal ou neutro, por exemplo, uma 

loja ou uma sala de aula. Com as informações obtidas na gravação, você deverá completar 

um recado ou uma anotação na folha de perguntas. Essas informações podem ser 

números, datas, preços, palavras e ortografias de palavras.

No exemplo abaixo, a gravação é sobre uma garota perguntando a um amigo sobre aulas 

de guitarra. Você deve anotar as informações que faltam nas questões 16–20. Para cada 

questão, você deverá escrever uma ou duas palavras ou números.

Parte 5 (Questões 21–25)

A Parte 5 é similar à Parte 4, mas neste caso trata-se de um monólogo que pode ter 

formato de uma mensagem gravada.

No exemplo abaixo, você escutará algumas informações gravadas sobre um jogo de 

perguntas na TV.Você deverá completar as informações que faltam nas questões 21–25, 

escrevendo uma ou duas palavras ou números em cada lacuna.
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No final do teste de Listening, você terá 8 minutos para transferir as respostas para a folha 

de respostas.
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n Paper 3: Speaking (Expressão Oral)

Tempo: 8–10 minutos por dupla de candidatos

No teste de Speaking, há dois examinadores, e você fará o teste com outro candidato. 

Quando houver um número ímpar de candidatos, o último grupo será composto por três 

candidatos. O teste de Speaking corresponde a 25% da pontuação total do exame.

Parte 1

A primeira parte do teste dura entre 5 e 6 minutos, e você deve demonstrar que é capaz de 

utilizar o inglês necessário para comunicar-se com alguém que encontra pela primeira vez. 

Um dos examinadores conversará com você e lhe pedirá informações pessoais (como o 

seu nome e de onde você vem) e também que você fale a respeito do dia-a-dia, interesses, 

coisas das quais gosta etc.

Parte 2

Esta parte dura de 3 a 4 minutos, e você deve conversar com o outro candidato. O 

examinador dará a você um cartão com palavras, como o que se encontra abaixo, e você 

deverá fazer e responder perguntas.

No exemplo a seguir, o Candidato A tem algumas informações sobre uma competição de 

skate, e o Candidato B tem um cartão com palavras. O Candidato B deve elaborar perguntas 

sobre a competição a partir das informações do cartão. Após quatro ou cinco perguntas, 

o examinador interromperá a conversa e dará dois cartões novos com informações 

diferentes. Desta vez, o Candidato A fará as perguntas, e o Candidato B deve respondê-las.
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Preparando-se para o KET for Schools
Se você deseja obter material de prática adicional que ajude na preparação para o KET for 

Schools, há pacotes de testes anteriores disponíveis para venda, incluindo um CD de áudio 

para o teste de compreensão auditiva. Para mais informações e para consultar preços e 

detalhes de como adquirir esse material, visite nosso site:  

www.CambridgeESOL.org/resources/past-papers.html

Próximos passos
Desejamos a você muito sucesso ao prestar o KET for Schools e esperamos que também 

preste outros exames de Cambridge ESOL no futuro. O Preliminary English Test (PET) for 

Schools é o próximo nível dos exames de Cambridge. Informações adicionais sobre o PET 

for Schools estão disponíveis em nosso site: 

www.CambridgeESOL.org/PETforSchools
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Empresas que 
reconhecem 
os exames de 
Cambridge 
ESOL

www.CambridgeESOL.org/KET
University of Cambridge

ESOL Examinations - Brasil

Av. Paulista, 807 conjunto 707

São Paulo - SP

Brasil

01311-915

Tel. +55 11 3253 4271 / +55 11 3624 9817

Fax. +55 11 3624 9820

email info@CambridgeESOL.org.br

Para obter uma lista completa das empresas e instituições educacionais que reconhecem o 

KET, acesse nosso site: www.CambridgeESOL.org/recognition
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