
 

 

 
 
Qual é meu nível de proficiência em Inglês? 
  

*Os sites são indicados em ordem alfabética. 

 

 
 
PLACEMENT TEST (Teste de Nivelamento)  
 
 

Language Level 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Básico a avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: sim, ao final do teste 
Pontos de destaque/Observações: O site “Language Level” oferece explicações sobre o e dicas sobre os 
níveis de proficiência do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Apresenta a descrição 
detalhada de cada nível, do A1 (mais básico) ao C2 (avançado), além de quais os exames de proficiência 
da Universidade de Cambridge equivalem a cada um dos níveis. Além disso, há um teste gratuito que 
nivela o usuário de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. O site 
também apresenta links para as páginas oficiais dos exames. O site é de fácil navegação e mostra-se 
muito útil a aprendizes da língua inglesa. 
Link: http://www.languagelevel.com/     
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TESTES DE NIVELAMENTO COM INDICATIVO DE NÍVEIS  
 
 

Cambridge English Language Assessment 
Público alvo: Adultos e adolescentes no contexto geral 
Acesso: Gratuito 
Feedback corretivo: Sim. Há verificação imediata da pontuação alcançada e também das respostas 
corretas. 
Pontos de destaque/Observações: O teste de nivelamento oferecido pelo Cambridg English Language 
Assessment destina-se a alunos de inglês que desejam saber qual dos exames de Cambridge eles 
estariam aptos a realizar (KET, PET, FCE, CAE, CPE). É composto por um teste de 25 questões com 
verificação imediata da pontuação alcançada e também das respostas corretas. 
Link: http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english 
 
 

Cambridge English Readers Level Test 
Público alvo: Adultos e adolescentes no contexto acadêmico e geral 
Acesso: Gratuito 
Feedback corretivo: Não. Há somente informação sobre a pontuação alcançada. 
Pontos de destaque/Observações: O teste de nivelamento oferecido pela Cambridge destina-se a 
pessoas que desejam autoavaliar seu conhecimento de vocabulário. O sítio oferece testes de 
nivelamento interativos, organizados por nível de proficiência e que informam a pontuação alcançada. 
Link: http://cdextras.cambridge.org/Readers/RPT_last.swf  
 
 

Macmillan Straighforward Placement Tests 
Público alvo: Adultos e adolescentes no contexto geral 
Acesso: Gratuito 
Feedback corretivo: Sim. Há verificação imediata da pontuação alcançada e também das respostas 
corretas com uma chave de respostas em arquivo separado. 
Pontos de destaque/Observações: O teste de nivelamento oferecido pela editora Macmillan destina-se 
a professores de inglês que desejam avaliar seus alunos para saber qual dos níveis da série de livros 
didáticos Straighforward eles estariam aptos a utilizar (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper Intermediate, Advanced), mas é útil para qualquer aluno que desejar saber seu 
nível de proficiência. É composto por um teste de 50 questões, em Word for Windows. 
Link: 
http://www.macmillanstraightforward.com/resources/tests/      
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Oxford University Language Centre – Online Placement Tests 
Público alvo: Adultos no contexto acadêmico 
Acesso: Gratuito 
Feedback corretivo: Não. Há somente verificação imediata da pontuação obtida. 
Pontos de destaque/Observações: O teste de nivelamento oferecido pelo Oxford University Language 
Centre destina-se a alunos que desejam estudar naquela instituição, mas é útil para alunos estrangeiros 
em geral que desejam saber se seu nível de proficiência seria adequado para frequentar aulas de 
graduação no exterior. É composto por um teste de 50 questões. 
Link: http://www.lang.ox.ac.uk/courses/tst_index.html 
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PRACTICE TESTS (Testes para praticar para exames de proficiência) 
 
 

4 Tests – Your free, practice exam site! 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos e profissionais  
Nível(is) de proficiência: Intermediário e avançado  
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro  
Oferece feedback corretivo: sim, ao final dos testes  
Pontos de destaque/Observações: O site “4 Tests” oferece uma variada gama de simulados em várias 
áreas de conhecimento, incluindo a língua inglesa. Na área de inglês como língua estrangeira, é possível 
realizar simulados do TOEFL e do TOEIC. O usuário tem a opção de realizar todo o exame ou somente 
uma parte. Após o término de cada parte, há o feedback corretivo que mostra as questões erradas, de 
forma que o usuário possa refazê-las. Além dos simulados do TOEFL e do TOEIC, o usuário poderá 
também desenvolver seu inglês realizando provas em outras áreas do conhecimento, pois são todas na 
língua inglesa, como, por exemplo, o SAT Exam. O site é de fácil navegação e mostra-se muito útil a 
aprendizes de inglês.  
Link: http://www.4tests.com/exams/exams.asp  
 
 
 
 

English Club – ESL Exams 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Intermediário e avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: sim, ao final do teste 
Pontos de destaque/Observações: O site “English Club- ESL exams” oferece explicações e dicas sobre os 
mais variados testes de proficiência, como por exemplo, o IELTS, o TOEIC, o TOEFL, entre outros. Além 
disso, há um teste gratuito que nivela o usuário de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas, que vai do A1 (mais básico) ao C2 (avançado). O site também apresenta links para as 
páginas oficiais dos exames. O site é de fácil navegação e mostra-se muito útil a aprendizes da língua 
inglesa. 
Link: http://www.englishclub.com/esl-exams/  
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Exam English- IELTS 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Intermediário a avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro. 
Oferece feedback corretivo: sim, ao final do teste ou ao final de cada atividade 
Pontos de destaque/Observações: O site “Exam English - IELTS” oferece explicações detalhadas sobre o 
exame IELTS, um dos principais exames de proficiência exigido pelo Ciência Sem Fronteiras. As 
informações, todas em inglês, cobrem público alvo, formato do teste, material para estudo, local onde 
realizar o exame, entre outras. Além disso, o site apresenta simulados dos exames cujas respostas certas 
podem ser verificadas logo após cada questão ou somente ao final do exame. Site útil para usuários que 
desejam se preparar para este exame ou ainda ter um diagnóstico sobre seu nível de inglês. 
Link: http://www.examenglish.com/IELTS/ 
 
 
 

Exam English- TOEFL 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Intermediário a avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: sim, ao final do teste ou ao final de cada atividade 
Pontos de destaque/Observações: O site “Exam English - TOEFL” oferece explicações detalhadas sobre 
o exame TOEFL, um dos principais exames de proficiência exigido pelo Ciência Sem Fronteiras. As 
informações, todas em inglês, cobrem público alvo, formato do teste, material para estudo, local onde 
realizar o exame, entre outras. Além disso, o site apresenta simulados dos exames, tanto da versão em 
papel (PBT), quando da versão online (IBT), cujas respostas certas podem ser verificadas logo após cada 
questão ou somente ao final do exame, conforme a opção do usuário. Site útil para usuários que 
desejam se preparar para este exame ou ainda ter um diagnóstico sobre seu nível de inglês. 
Link: http://www.examenglish.com/TOEFL/index.html  
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IELTS: On-line Practice Materials 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Intermediário a avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: sim, ao final de cada questão através de um aviso sonoro diferenciado para 
questões certas e erradas 
Pontos de destaque/Observações: O site “IELTS: On-line Practice Materials” oferece explicações 
detalhadas sobre o exame IELTS, um dos principais exames de proficiência exigido pelo Ciência Sem 
Fronteiras. As informações, todas em inglês, cobrem formato do teste, dicas sobre o exame e sobre 
como melhor se preparar, principais dificuldades de cada seção do teste, entre outras. Questões 
práticas específicas semelhantes ao exame real são fornecidas. Muitas das tarefas são interativas, 
fornecendo feedback imediato e, por vezes, a indicação do progresso dos usuários. Há exemplos de 
produções escritas e várias amostras de falantes nativos realizando o tipo de tarefa que pode ser exigido 
durante o teste de fala. Candidatos são estimulados a gravar sua própria voz e podem receber feedback 
de um professor da ELC quando requisitado. Há também links para outras páginas eletrônicas 
relacionadas ao teste. O site é de fácil navegação e mostra-se muito útil aos candidatos ao IELTS. 
Link: http://elc.polyu.edu.hk/IELTS/default.htm 
 

 
 
Learn 4 good- Free TOEFL Preparation Exercises 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Intermediário a avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: sim, após cada questão  
Pontos de destaque/Observações: O objetivo deste guia online do TOEFL - Learn 4 Good – é oferecer 
exemplos interativos de questões reais do TOEFL e explicar o propósito e formato do teste. Dessa forma, 
o site informa detalhadamente sobre as partes do teste, escores, frequência com que um candidato 
pode realizar o teste, entre outras informações úteis. Além disso, há feedback automático após a 
realização de cada questão. O site é de fácil navegação e mostra-se muito útil aos candidatos ao TOEFL.] 
Link: http://www.learn4good.com/languages/toefl/toefl_stan_test1.htm 
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TESTDEN 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Intermediário a avançado 
Acesso: Gratuito, com necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: parcial, é apenas fornecido o score do candidato ao final do teste 
Pontos de destaque/Observações: O site “Testden”, oferece um simulado do TOEFL IBT que tem a 
duração de aproximadamente 30 minutos. São dois textos na seção de leitura e duas falas na seção de 
compreensão oral. Na seção de produção oral é oferecida uma questão de exemplo. E na seção de 
produção escrita, o candidate é convidado a escrever um texto baseado na sua experiência pessoal. Ao 
final do teste, o candidato poderá visualizar seu escore. O site é de fácil navegação e mostra-se muito 
útil aos candidatos ao TOEFL. 
Link: http://www.testden.com/challenge/free-toefl.asp?refererid=goog-
la%20gre&gclid=COeF8JXalroCFS1p7AodqEcAPw 
 

 
Test Preppractice 
Público alvo: Adolescentes e Adultos em contextos acadêmicos 
Nível(is) de proficiência: Básico a avançado 
Acesso: Gratuito, sem necessidade de registro 
Oferece feedback corretivo: sim, ao final do teste ou ao final de cada atividade 
Pontos de destaque/Observações: O site “Test Preppractice” oferece explicações detalhadas sobre o 
exame TOEFL, um dos principais exames de proficiência exigido pelo programa Ciência Sem Fronteiras. 
As informações, todas em inglês, cobrem público alvo, formato do teste, material para estudo, entre 
outras. Além disso, o site apresenta tutoriais detalhados sobre cada seção do teste, de forma a 
esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos. São oferecidos vários simulados das diferentes seções do 
teste, com a possibilidade de rever as questões erradas. Site bastante completo e útil para os candidatos 
ao TOEFL. 
Link: http://www.testpreppractice.net/TOEFL/Default.aspx 
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