
Principais Exames de Proficiência de língua Estrangeira 

Confira, abaixo, os principais certificados de proficiência em língua estrangeira, para 
que servem, como são, quanto custam e onde e quando podem ser feitos: 

Inglês 

TOEFL  
Exigido para ingresso em mais de 2.400 faculdades e universidades nos Estados Unidos 
e no Canadá. Também é usado por instituições em outros países em que o inglês é o 
idioma acadêmico. Mede a capacidade de leitura, compreensão auditiva, redação e 
domínio da gramática da língua inglesa. Pode ser feito por computador ou com prova 
impressa. 
Onde fazer: Escolas de inglês conveniadas 
Inscrição: Durante todo o ano. Pode ser feita por fax, telefone, correio ou internet 
Data das provas: De segunda a sexta e uma vez por mês aos sábados, durante todo o 
ano 
Preço: internet-based TOEFL custa US$ 185 
Site oficial: http://www.ets.org/toefl 

MICHIGAN  
Para quem necessita provar conhecimentos de inglês, por motivos profissionais. É 
realizado em duas partes: a primeira é um teste obrigatório, com 35 questões de múltipla 
escolha sobre gramática e vocabulário. A segunda é a prova final, com questões de 
gramática, interpretação de texto, compreensão oral, vocabulário e redação. Também há 
prova oral. Há dois testes diferentes para comprovar níveis: um para o intermediário 
(ECCE), outro para o avançado (ECPE). 
Onde fazer: Escolas de conveniadas 
Inscrição: Um mês antes do exame 
Data das provas: o intermediário acontece em maio e o avançado, em novembro 
Preço: O valor da prova preliminar é de U$20.00 e da final U$55.00 (ECPE) e U$35.00 
(ECCE) 
Site oficial: http://www.lsa.umich.edu/eli/testing 

CAMBRIDGE  
Prestigiado na Europa, o exame é realizado pela Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. É exigido em algumas universidades e para solicitação de bolsas 
internacionais. É oferecido em cinco níveis: 

• Básico (KET): nível A2 do QECR 
• Intermediário (PET) : nível B1 do QECR 
• Intermediário superior (FCE) : nível B2 do QECR 
• Avançado (CAE) : nível C1 do QECR 
• Proficiência (CPE) : nível C2 do QECR 

Onde fazer: Escolas de conveniadas 
Inscrição: Entre fevereiro e abril e entre setembro e outubro 
Data das provas: junho e dezembro 
Preço: De acordo com o nível, de R$ 144,00 a R$ 348,00 
Site oficial: http://www.cambridgeesol.org 



GMAT  
Necessário para quem quer fazer MBA nos Estados Unidos. Mede qualificação nas 
áreas verbal, de matemática e de redação analítica. 
Onde fazer: Escolas de conveniadas 
Inscrição: Durante todo o ano. Pode ser feita por fax, telefone ou correio 
Data das provas: De segunda a sexta e uma vez por mês aos sábados, durante todo o 
ano 
Preço: US$ 250 
Site oficial: http://www.mba.com/mba/thegmat 

IELTS  
É reconhecido por muitas universidades na Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e Nova 
Zelândia. É destinado, especificamente, para comprovar a proficiência em inglês para 
fins acadêmicos. Inclui redação, interpretação de texto, compreensão auditiva e 
expressão oral. 
Onde fazer: Conselho Britânico, St. Giles, entre outras 
Inscrição: Qualquer época do ano 
Data das provas: Pelo menos uma vez por mês 
Preço: R$ 450 – mas varia, de acordo com o câmbio da libra 
Site oficial: www.ielts.org 

Espanhol 

DELE  
É o certificado oficial do Ministério da Educação, Cultura e Esporte Espanhol e do 
Instituto Cervantes. Utilizado para pedido de bolsas de estudo e ingresso em 
universidades. Atesta seis níveis de aprendizado: A1,A2,B1 Inicial, B2intermediário,C1 
e C2 Superior. Com o diploma de nível avançado, pode-se dar aula de espanhol . O teste 
compreende questões de múltipla escolha, com questões de interpretação de texto e 
gramática. Também há testes de compreensão auditiva, redação e expressão oral. 
Onde fazer: Institutos Cervantes, casas de cultura hispânica e universidades, além de 
colégios de língua espanhola. No Brasil: 
www.diplomas.cervantes.es/candidatos/centros_examen.jsp?pais=076 
Inscrição: março, julho e setembro 
Data das provas: maio, agosto e novembro 
Preço: Para cada nível do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 
(QECR) existe uma prova:  Nível A1 R$132, Nível A2 R$148, Nível B1 R$164, Nível 
B2 R$216, Nível C1 R$256 e Nível C2 R$284 
Site oficial: www.diplomas.cervantes.es 

Francês 

DALF  e DELF 
Concedidos pelo Ministério da Educação da França, são diplomas de nível superior de 
francês para estrangeiros, sem prazo de validade. Permitem a seu titular efetuar um 
curso superior na França ou nos países de língua francesa. Antes de fazer a prova para o 
DALF, é necessário prestar um teste de admissão ou ter o DELF nível 2. Ambas as 
provas também estão baseadas nos níveis do QECR. 

Níveis do DELF/ Nível Usuário 



QECR DALF  

C2 
DALF 
C2 

Domínio 
completo  

Usuário 
experiente  C1 

DALF 
C1 Autônomo 

B2 
DELF 
B2 Avançado 

Usuário 
independente  B1 

DELF 
B1 Referência  

A2 
DELF 
A2 Elementar 

Usuário 
elementar  A1 

DELF 
A1 Iniciante 

Onde fazer: Aliança Francesa 
Inscrição: setembro 
Data das provas: novembro 
Preço: Conforme tabela abaixo 

DIPLOMAS  VALOR PADRÃO  
DELF A1  R$ 170,00 
DELF A2  R$ 240,00 
DELF B1 R$ 290,00 
DELF B2 R$ 336,00 
DALF C1  R$ 462,00 
DALF C2  R$ 515,00 

Site oficial: http://www.ciep.fr/en/delfdalf/index.php 

Alemão 

KDS  
Aceito pelas universidades da Alemanha – e em países de língua alemã para ingresso 
em cursos superiores e pedidos de bolsa de estudo. É aceito por empresas como 
comprovante de sólidos conhecimentos de alemão – é possível, ainda, dar aulas de 
alemão para estrangeiros. O certificado é concedido pela Universidade de Munique com 
colaboração do Instituto Goethe. Também estão baseados no QECR e testam dos níveis 
A1 ao C2. 
Onde fazer: Instituto Goethe 
Inscrição: março e setembro 
Data das provas: maio e novembro 
Preço: R$ 350 podendo variar de acordo com o centro de testes 
Site: www.goethe.de/br 

 


