
FAQ Kantoo Vocabulário Espanhol 

O que é o Kantoo Vocabulário Espanhol e como ele funciona? 

Kantoo Vocabulário Espanhol é um serviço que ensina palavras básicas e úteis do idioma 
espanhol de forma divertida e eficaz. 

 
 
Coloca grande ênfase na prática do vocabulário, aprimorando a compreensão através da 
fala, leitura e reconhecimento de voz. 

 
 
O serviço oferece uma variedade de falsos cognatos que são introduzidos em lições 
especialmente tematizadas ou como parte de blocos contextualmente relevantes. 

 
 

Para qual nível de espanhol o serviço é direcionado? 

O Kantoo Vocabulário Espanhol é direcionado a todos os níveis! O usuário irá aprender 
novas palavras que irá melhorar a pronuncia e o compreensão na interação com o idioma 
espanhol. 

 
 

Não sei qual é o meu nível de espanhol. O que eu faço? 

Não se preocupe! O Kantoo Vocabulário Espanhol oferece um teste que dará uma ideia ao 
usuário do conhecimento que ele tem no idioma espanhol. 

 
 

Quais aparelhos são compatíveis com o serviço? 

O aplicativo está disponível para smartphones com sistema operacional Android e IOS, 
porém você poderá acessar o site móvel de qualquer tipo de aparelho. 

 

Se eu não tiver saldo suficiente no meu celular como será feita a cobrança?  

 
Você continuará com acesso ao serviço!  
O sistema irá tentar faturar você no valor cheio, caso não seja possível, será calculado 
qual o saldo disponível e quantos dias proporcionalmente são possíveis renovar.   

 
 

Se eu trocar de telefone, perco meu status? Terei que iniciar tudo de novo? 

Não. Suas informações e seu status estão associados ao seu número de telefone e não ao 
seu aparelho. 

 
 

Se eu mudar meu número de celular, perco minha assinatura? 

Sim. Caso você mude seu número de linha, é necessário que você assine o serviço 
novamente através de sua nova linha. 
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