
Alcance seus  
objetivos de inglês com a 
Preparação de Cambridge

CP
Certificado por especialistas em avaliação 
de idioma, o teste de inglês Cambridge é 
projetado para desenvolver habilidades 
na comunicação do cotidiano e criar novas 
oportunidades em viagens, trabalho ou 
estudo no mundo todo.



Leitura Redação Fala Compreensão

Habilidades desenvolvidas em cada nível do curso de preparação de Cambridge

C2 Proficiência  

IELTS 7.0  
and above

Entender as principais ideias de textos complexos

Negociar e convencer de forma eficaz no nível de uma  
gerência sênior em cenários de negócios internacionais 

Estude assuntos/matérias complexas, incluindo programas  
de pós-graduação / doutorado

C1 Avançado 

IELTS 6.0 - 7.0

Expressar-se com um alto nível de fluência

Participar de reuniões de trabalho ou seminários e tutoriais acadêmicos com confiança

Acompanhar um curso acadêmico de nível universitário

B2 Inicial 

IELTS 5.0 - 6.0

Comunicar-se de forma eficaz frente a frente, expressando argumentos

Acompanhar as notícias

Escrever relatórios/artigos claros, explicando vantagens  
e desvantagens de diferentes pontos de vista

B1 Preliminar 

IELTS 4.0 - 5.0

Usar o inglês para mostrar consciência de opiniões  
e estado de espírito no inglês escrito e falado

Fazer anotações de reuniões

Escrever cartas e e-mails sobre assuntos cotidianos

B1 B2 C1 C2

Sobre os programas Navitas
• Centro de Avaliação de Cambridge Autorizado
• Mais de 30 anos de experiência oferecendo programas de preparação de Cambridge na Austrália 
• Professores experientes e qualificados 
• Conectando atividades durante o curso, com oportunidades para interagir com estudantes de 

todo o mundo

Atributos do programa
• Classes fechadas e intensivas adequadas às necessidades do grupo, com feedback personalizado
• Dois exames práticos completos sob condições de teste durante o curso,  

mais exames práticos diários com duração de uma hora cada
• Desenvolvimento de habilidades de escrita, seguido por até dois trabalhos  

de avaliação da escrita por semana
• Todos os materiais do curso e provas são fornecidos durante o curso
• Sessão individual de consultoria acadêmica com seus professores
• Opções myStudy diárias

Componentes



B2 Inicial 
O B2 Inicial é um dos exames mais populares de Cambridge e é 
adequado para estudantes de nível acima de intermediário.

Candidatos bem-sucedidos terão a comprovação de que 
podem se comunicar frente a frente com confiança e eficiência, 
acompanhar as notícias e escrever um inglês claro e detalhado, 
expressando opiniões de diferentes pontos de vista.

Os estudantes podem usar esta qualificação como entrada 
para diversos caminhos básicos, ou cursos pré-sessão. Ela 
também oferece a garantia de que os estudantes poderão viver, 
trabalhar e estudar de forma independente em países com 
inglês como primeira língua.

Passar por esta qualificação melhorará suas perspectivas de 
trabalho, estudo e viagens.

C2 Proficiência
Ideal para estudantes avançados e de alto nível, o curso C2 
Proficiência oferece o mais alto nível das qualificações de 
Cambridge. Isto significa um mestrado do idioma inglês 
concluído para estudantes que o possuem.

Candidatos bem-sucedidos terão a comprovação de que 
podem estudar no nível mais alto, incluindo programas de PhD 
e mestrados, negociar e convencer de forma eficaz em um 
cenário profissional, entender textos complexos. Falar sobre 
questões sensíveis e complexas e responder perguntas difíceis 
de forma eficaz.

Passar por esta qualificação abrirá portas para trabalhos, 
estudos e viagens internacionais.

B1 Preliminar
Ideal para estudantes de nível iniciante ao intermediário, a 
qualificação B1 Preliminar auxiliará estudantes que queiram se 
comunicar usando o inglês na prática, nas situações do 
cotidiano.

Candidatos bem-sucedidos terão a comprovação de que 
podem usar as habilidades no inglês para lidar com 
comunicações cotidianas escritas e faladas.

Alguns exemplos incluem: poder ler livros, manuais e artigos 
simples; escrever cartas simples sobre assuntos usuais; e fazer 
anotações durante reuniões e aulas.

A qualificação B1 Preliminar pode ser usada com objetivos 
educacionais e profissionais. Aceita por mais de 8.000 
instituições educacionais, empresas e departamentos públicos 
de todo o mundo, ela também proporciona aos estudantes o 
acesso a qualificações de alto nível do idioma inglês como o B2 
Inicial, C1 Avançado e C2 Proficiência.

Passar por esta qualificação melhorará suas perspectivas de 
trabalho, estudo e viagens.

C1 Avançado 
Ideal para estudantes de nível avançado, a qualificação C1 
Avançado comprova um alto nível de conquista no inglês para 
estudantes que a possuem.

Estudantes se preparando para a universidade ou vida 
profissional se adequarão melhor a esta qualificação. A 
qualificação C1 Avançado é aceita por mais de 8.000 
instituições educacionais, empresas e departamentos públicos 
de todo o mundo.

Candidatos bem-sucedidos poderão demostrar a capacidade 
de acompanhar um curso acadêmico do nível de uma 
universidade (ou equivalente), comunicar-se de forma eficaz 
em um nível profissional e expressar-se com um alto nível de 
fluência.

Passar por esta qualificação abrirá portas para trabalhos, 
estudos e viagens internacionais

Sobre a preparação de Cambridge  

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

Follow us
@navitasenglish 

For more information visit navitasenglish.edu.au 
to view our Course Dates Calendar or for 
Cambridge Preparation pre-tests.

CRICOS COURSE CODES: Cambridge Preparation B1 Preliminary - 030816M, Cambridge 
Preparation B2 First - 030815A, Cambridge Preparation C1 Advanced - 030817K, Cambridge 
Preparation C2 Proficiency - 030818J. Courses are delivered by Navitas English Services Pty 
Ltd (ACN 002 069 730), CRICOS Provider 00289M. NAVE221018-1201 01122_AW
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