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TESLLE 2018/1 

 

Sobre o teste 
O TESLLE da Universidade Federal de Santa Maria tem por objetivo 

aferir sua habilidade de leitura em língua estrangeira. O teste é composto de 16 

perguntas de múltipla escolha a respeito de um texto ou fragmento de texto da 

esfera acadêmica.  

Para fazer o teste, você não precisa traduzir o texto. Nossa sugestão é que 

você faça um reconhecimento geral do texto e, então, se concentre nas questões. 

As questões do teste é que orientam a tarefa de leitura.  

Cada questão oferece 5 alternativas. Você deve escolher apenas uma 

delas. Você pode tomar notas nas folhas do teste, mas, para fins de correção, 

serão consideradas apenas as marcações na folha de resposta definitiva – a folha 

rosa, identificada com seu nome e número de inscrição. 

Nesta edição de 2018/1, serão aplicados testes de Alemão e Espanhol, 

pela manhã, e de Inglês pela tarde. 

Sobre os procedimentos de aplicação 
A aplicação do TESLLE envolve quatro etapas: 

Etapa 1 – ADMISSÃO NO LOCAL DE APLICAÇÃO: Você deve estar no 

seu local de aplicação1 às 8he30min (teste da manhã) ou às 13h e 30min 

                                                                 

1 Com antecedência, confira a sala em que você fará o teste e o prédio em que ela 
se localiza.  



(teste da tarde) para garantir sua entrada na sala de aplicação. Nessa etapa, a 

equipe de aplicação confere a identidade de todos os candidatos designados 

para aquela sala, entrega sua folha de resposta definitiva, fornece orientações 

gerais e permite a entrada dos candidatos na sala. Se você se atrasar, sua 

entrada não será garantida. 

 

Etapa 2 – LEITURA DAS INSTRUÇÕES: Por volta das 9h (teste da 
manhã) ou das 14h (teste da tarde), depois que todos os candidatos 

estiverem acomodados em seus assentos, a equipe se apresenta e faz a leitura 

das instruções do teste.  

 

Etapa 3 – REALIZAÇÃO DO TESTE PROPRIAMENTE DITO: Depois de 

lidas as instruções, a partir das 9h (teste da manhã) ou das 14h (teste da 

tarde)2, o presidente de sala anunciará o horário exato de início do teste.  A 

partir desse horário, você terá um intervalo de tempo de até 2 (duas) 
horas para realizar o teste e preencher a folha de respostas definitiva. 

 

Etapa 4 – ENTREGA DO MATERIAL E ASSINATURA DA LISTA DE 
PRESENÇA: Não há tempo mínimo para fazer o teste.  Assim que você tiver 

resolvido as questões do teste, preenchido e assinado a folha de respostas 

definitiva, você já pode entregar seu teste. Dirija-se à comissão, 1) entregue o 

teste, 2) entregue a folha de respostas definitiva e 3) assine a lista de presenças. 

A folha de respostas de rascunho pode ser levada para casa. Quando se 

completar o intervalo de 2 horas, os testes serão recolhidos. 

 

Sobre o que levar no dia do teste 
No dia 8 de junho de 2018, sexta-feira, esteja no local designado às 

8he30min (testes de Alemão e Espanhol) ou às 13h e 30min (teste de 

Inglês) com os seguintes materiais obrigatórios:  

1) 01 documento de identificação original (ver edital) com foto (não serão 

aceitas cópias impressas ou digitalizadas); 

2) 01 caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. 

 

 
                                                                 

2Os horários exatos de início e, portanto, de encerramento da testagem em cada 
sala de aplicação serão definidos pelo respectivo presidente de sala.  



A seu critério, você pode levar: 

1) um dicionário impresso (volume único) para uso individual;  

2) lápis e borracha; 

3) uma garrafa de água com tampa (bebidas com gás não são 

aconselháveis); 

4) lanches de fácil manuseio e consumo (barras de cereais, chocolate, 

biscoito, banana, maçã, etc.). 

Celulares e aparelhos multifuncionais podem ser levados, mas devem 

ser mantidos DESLIGADOS durante o teste para garantir a tranquilidade de 

todos os candidatos.  

 

Comissão do TESLLE 

 

 


