
 

 

 

 Concepção teórica: 

O Celpe-Bras é de natureza comunicativa e fundamenta-se na ideia de proficiência como 

uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo. O Exame considera aspectos 

textuais e, principalmente, aspectos discursivos: contexto, propósito e interlocutores 

envolvidos na interação. Conta com avaliações integradas que envolvem compreensão e 

produção oral e escrita. O Exame, portanto, não afere conhecimentos de Língua 

Portuguesa por meio de questões sobre gramática e vocabulário.  Para certificar 

diferentes níveis de proficiência, o Celpe-Bras baseia-se na premissa de que participantes 

de todos os níveis certificados são capazes de desempenhar ações em Língua Portuguesa. 

O que pode variar é a qualidade do desempenho, dependendo do nível de proficiência. 

 

 Estrutura do exame e níveis de proficiência: 

O Celpe-Bras compõe-se de duas partes: uma Parte Escrita (coletiva) e uma Parte Oral 

(individual). A obtenção do Certificado está condicionada ao equilíbrio entre o 

desempenho nessas duas partes. 

A Parte Escrita possui quatro tarefas que integram compreensão (oral e escrita) e 

produção escrita. O tempo total é de 3 horas, esse período é destinado à exposição ao 

vídeo e ao áudio, bem como à leitura das tarefas e dos textos escritos.  

                 

 

 



A Parte Oral, com duração de 20 minutos, consiste em uma interação face a face entre o 

examinando e o entrevistador, integrando compreensão (oral e escrita) e produção oral. 

Assim: 

     

Por meio de um único exame são avaliados, para efeito de certificação, quatro níveis de 

proficiência. Conforme a pontuação obtida o participante será classificado nos seguintes 

níveis: Intermediário, Intermediário Superior, Avançado e Avançado Superior. Para 

receber a certificação de proficiência em Língua Portuguesa, o participante deverá 

alcançar, pelo menos, o nível Intermediário nas duas Partes do Exame. Caso seu 

desempenho seja diferente nas duas Partes, prevalecerá o menor resultado. Assim: 

                                 

 

 

 O Certificado Intermediário é conferido ao examinando que evidencia um domínio 

operacional parcial da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de compreender e 

produzir textos orais e escritos sobre assuntos limitados, em contextos conhecidos e 

situações do cotidiano; trata-se de alguém que usa estruturas simples da língua e 

vocabulário adequado a contextos conhecidos, podendo apresentar inadequações e 



interferências da língua materna e/ou de outra(s) língua(s) estrangeira(s) mais 

frequentes em situações desconhecidas. 

 O Certificado Intermediário Superior é conferido ao examinando que preenche as 

características descritas no nível Intermediário. Entretanto, as inadequações e as 

interferências da língua materna e/ou de outra(s) língua(s) estrangeira(s) na produção 

oral e escrita são menos frequentes do que naquele nível. 

 O Certificado Avançado é conferido ao examinando que evidencia domínio 

operacional amplo da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de compreender e 

produzir textos orais e escritos, de forma fluente, sobre assuntos variados em 

contextos conhecidos e desconhecidos. Trata-se de alguém, portanto, que usa 

estruturas complexas da língua e vocabulário adequado, podendo apresentar 

inadequações ocasionais na comunicação, especialmente em contextos 

desconhecidos. O examinando que obtém este certificado tem condições de interagir 

com desenvoltura nas mais variadas situações que exigem domínio da língua-alvo. 

 O Certificado Avançado Superior é conferido ao examinando que preenche todos os 

requisitos do nível Avançado; porém, as inadequações na produção escrita e oral são 

menos frequentes do que naquele nível. A exigência de um dos níveis de certificação é 

decisão exclusiva da instituição que pretende usar o Exame como instrumento de 

seleção ou avaliação de seus candidatos e deverá estar condicionada às exigências ou 

às necessidades de uso da língua-alvo em seus respectivos contextos. 

 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/acoes-internacionais/celpe-bras 

 

 


