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O teste de inglês rápido e justo
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Resultados disponíveis em até 5 dias úteis.

Correção computadorizada que garante 
imparcialidade e precisão para todos os 
candidatos.

Aceito por todas as universidades da 
Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, e por um 
número crescente de universidades nos EUA, 
Canadá, Reino Unido, Cingapura e Europa.

Aprovado para todas as aplicações de visto e 
migração para Austrália e Nova Zelândia.

PTE Academic é a escolha 
mais inteligente para 
estudantes e imigrantes 
que precisam demonstrar 
suas habilidades em 
inglês para a universidade, 
aplicações profissionais e 
migração.



O QUE É PTE ACADEMIC?

O PTE Academic (Pearson Test of English Academic)  
é um teste de proficiência linguística computado-
rizado que oferece aos candidatos a maneira mais 
rápida, justa e flexível de provar sua proficiência em 
inglês para imigração, vistos de estudantes e ingres-
so em universidades.

COMO O PTE ACADEMIC ESTÁ 
ESTRUTURADO?

PTE Academic é um teste único de 3 horas, que 
avalia:

Saiba mais: pearsonpte.com/test-format

Foto da capa por Angela Ithyle

O que você precisa 
saber sobre o 
PTE Academic

COMO O PTE ACADEMIC BENEFICIA 
OS CANDIDATOS?

RÁPIDO E FLEXÍVEL
• Agendamento pode ser realizado até 24 horas 

antes do teste.

• Teste concluído em uma única sessão de 3 horas.

• Resultados normalmente disponíveis dentro de 5 
dias úteis.

• Aplicação disponível nos 360 dias do ano, em 
mais de 200 centros de teste em todo o mundo.

JUSTO E SEGURO
• Não há mais frustração: marcação altamente 

precisa e resultados consistentes.

• Sem preconceitos: correção computadorizada, não 
importa a origem ou aparência do candidato. PTE 
Academic testa apenas suas habilidades de inglês.

• Checagem de identidade através do escanea-
mento das veias da palma da mão, grupos de 
testes aplicados aleatoriamente e dados forenses 
asseguram a confiabilidade do teste.

RECONHECIDO E ACEITO
• Aceito como prova de proficiência em inglês 

por milhares de instituições em todo o mundo, 
incluindo:

• 100% das universidades australianas, 
neozelandesas e irlandesas.

• 96% das universidades do Reino Unido.

• Um número crescente de universidades nos 
Estados Unidos e Canadá.

• Universidades na Europa e na Ásia que 
oferecem cursos em inglês. 

• Aprovado pelos governos da Austrália e Nova 
Zelândia para pedido de visto de estudante e 
migração.

• Aceito por um número crescentes de empresas e 
outros órgãos profissionais.

Saiba mais no site: pearsonpte.com/accepts

RELATÓRIO DE PONTUAÇÃO ILIMITADOS
• Os candidatos podem enviar suas pontuações 

para um número ilimitado de instituições sem 
taxas adicionais através da sua conta online.

Parte Conteúdo Tempo disponível

Intro Introdução 1 minuto

Parte 1 Fala e escrita 77 - 93 minutos

Parte 2 Leitura 32 - 41 minutos

Intervalo opcional 10 minutos

Part 3 Escuta 45 - 57 minutos

Aceito para:

Harvard University

Stanford University

King’s College London

UNICAMP

Visto e migração para Austrália 
e Nova Zelândia.



Vantagens do PTE Academic

*  Uma taxa de registro adicional deve ser aplicada à testes agendados até 48 horas antes do teste.

PTE Academic IELTS TOEFL iBT®

AGENDANDO O TESTE

Agendamento 
e registro

Registre-se e pague on-line 
ou por telefone até 24 horas 
antes do teste.* 

Online, por correio ou 
pessoalmente. Muitos 
centros encerram o registro 
algum tempo antes do teste .

Online, por correio ou por 
telefone. Registre-se até 7 
dias antes do teste. Registros 
feitos até 4 dias antes do 
teste são possíveis porém há 
uma taxa de atraso.

Frequência 
de aplicação

360 dias por ano. Onde a 
demanda é alta, testes são 
aplicados 5 dias por semana, 
várias vezes por dia.

48 sessões de aplicação 
por ano em datas pré 
determinadas (3 sábados 
e 1 quinta-feira por mês). 

Em datas pré-determinadas, 
mais de 50 vezes por ano.

Local

Mais de 200 centros de 
aplicação em todo o mundo. 
Visite: pearsonpte.com/
centers

Múltiplos locais em todo o 
mundo.

Múltiplos locais em todo o 
mundo.

O TESTE

Duração

Sessão única de 3 horas 
(com um intervalo opcional 
de 10 minutos).

Testes com duração 
aproximada de 3 horas, mas 
em alguns locais podem ser 
realizados em 2 sessões.

O teste dura 4 horas 
(com um intervalo obrigatório 
de 10 minutos).

Formato

O teste compreende 3 partes:
  • Fala e escrita
  • Leitura
  • Escuta

O teste compreende 4 partes:  
• Escuta • Escrita  
• Leitura • Fala

O teste compreende 4 partes:  
• Escuta • Escrita  
• Leitura • Fala

Modelo 
de aplicação

Aplicação e correção 100% 
computadorizada.

Aplicação em papel com 
entrevistas pontuadas por 
examinadores.

Aplicação computadorizada. 
Pontuação tanto computa-
dorizada quanto humana.

RESULTADO

Disponibilidade 5 dias úteis ou menos 
(tipicamente).

13 dias. 10 dias (aproximadamente).

Consulta 
e número 
de relatórios

Resultados disponíveis 
no site. Os candidatos podem 
enviar suas pontuações 
para um número ilimitado 
de instituições sem taxas 
adicionais. Nota válida 
por 2 anos.

Candidatos podem enviar 
suas pontuações para até 
5 instituições gratuitamente, 
depois disso há uma taxa 
adicional. Nota válida por 
2 anos.

Taxa de teste inclui até 
4 relatórios oficiais de 
pontuação enviados para 
instituições ou agências que 
o examinador seleciona antes 
de fazer o teste. Para cada 
relatório adicional solicitado 
é cobrada a taxa de US$ 20. 
Nota válida por 2 anos.

Comparação 
do resultado

Pontuado em uma escala 
granular de 10 a 90 que 
mostra detalhadamente, de 
froma precisa e consistente, 
as habilidades do candidato.

Pontuado em uma escala de 
9 pontos.

Pontuado em uma escala 
de 0 a 120 pontos com 
cada seção recebendo uma 
pontuação de 0 a 30.



Atenção:
• Os relatórios de resultado só devem ser enviados através do site do relatório de pontuação.
• A formatação do relatório de pontuação (direita) pode diferir dos relatórios de pontuação atuais.

Como a pontuação do PTE Academic 
se compara a de outros testes de inglês?

Note:  Esta correlação de pontuação é recomendada pelo PTE Academic.  
O candidato deve checar a pontuação requerida por suas instituições preferidas.

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

30 36 42 50 58 65 73 79 83 86

IELTS

40-44 54-56 65-66 74-75 79-80 87-88 94 99-100 105 113 120

38 42 46 50 53 59 64 68 72 78 84

TOELF iBT

Skills Profile 

Overall Score: 56 

PTE Academic  
Test Taker Score Report

Example Test Taker
Test Taker ID: PTE123456789

Date of Birth:  06 January 1980
Country of Citizenship:  United Kingdom
Country of Residence:  United Kingdom
Email Address:  pltsupport@pearson.com

Registration ID:  123456789

Test Date:  13 September 2016
Test Centre Country:  United States
Test Centre ID:  00001
First-Time Test Taker:  Yes

Report Issue Date:  18 September 2016
Scores Valid Until:  13 September 2018

Score Report representation right may differ from current score reports.

O Relatório 
de pontuação
PTE Academic é pontuado de acordo 
com a Global Scale of English (GSE), 
uma escala granular de 10-90. O rela-
tório de pontuação inclui a pontuação 
geral do candidato além das pontua-
ções de habilidades comunicativas e a 
habilidades facilitadoras (por exemplo, 
gramática, vocabulário, pronúncia).

1. Pontuação geral
Reflete a capacidade geral do 
candidato em língua inglesa e é 
baseada no desempenho durante 
todo o teste.

2. Habilidades comunicativas
Escuta, leitura, fala e a escrita são 
baseadas em todas as perguntas 
de teste que avaliam essas 
habilidades, seja como uma 
habilidade individual ou em 
conjunto com outras habilidades.

3. Habilidades facilitadoras
Gramática, fluência oral, pronún- 
cia, ortografia, vocabulário e 
escrita. A avaliação é baseada em 
todas as questões de teste, avali- 
ando uma ou mais habilidades.



CADASTRE-SE E AGENDE

Antes de agendar, os candidatos devem estar 
prontos para fornecer os seguintes detalhes 
exatamente como eles aparecem no seu 
documento de identificação (documento válido, 
passaporte para quem faz o teste fora do seu país 
de cidadania):

• Nome

• Email

• Data de nascimento

• Cidadania

• País e Cidade de Nascimento

• Cartão de crédito ou débito

ONLINE

24 horas por dia, todos os dias da semana:

1. Visite pearsonpte.com/book

2. Crie uma conta Pearson Vue:

• Os candidatos devem criar uma conta Pearson 
Vue para agendar um teste.

• Os candidatos devem se registrar usando o 
nome e data de nascimento, tal como aparece 
no seu documento de identidade. 

• Quando a conta estiver criada, os candidatos 
receberão um email com seus detalhes de 
login. O email pode levar até 24 horas para 
aparecer em sua caixa de entrada.

3. Uma vez que seus detalhes de login forem 
recebidos por e-mail os candidatos podem agendar 
o teste no site: www.pearsonvue.com/pte

TERMOS E CONDIÇÕES IMPORTANTES
Os candidatos e seus agentes devem estar 
familiarizados com os termos e condições do teste.

Para termos completos e condições, incluindo os 
requisitos de identificação de teste, reagendamento 
e políticas de cancelamento veja o Manual do Test 
Taker que está disponível em vários idiomas no link: 
pearsonpte.com/handbook

Obs. O nome registrado deve ser o mesmo da iden-
tidade. Em caso de discordância, contate a equipe 
Pearson Vue antes da data do teste. 

Agendando um teste



Como qualquer teste, os candidatos devem se 
preparar se familiarizando com seu formato e 
aprendendo como resolver as questões correta-
mente. A Pearson oferece uma gama de recursos 
projetados para ajudar a maximizar seus resultados 
on-line: pearsonpte.com/prepare

MATERIAIS GRATUITOS PARA PREPARAÇÃO 
• Saiba mais sobre PTE Academic com um manual 

gratuito de candidatos disponível em 7 idiomas; 
um tutorial on-line que fornece uma visão geral 
detalhada do teste; mais perguntas frequentes.

• Prepare-se para o teste com uma combinação 
de vídeos ou um teste de prática não pontuado.

LIVROS DE PREPARAÇÃO
• O Guia Oficial do PTE Academic contém mais 

de 200 perguntas práticas, análise de respostas 
modelo e dicas sobre o teste.

• Practice Tests Plus: Candidatos podem checar 
se estão preparados para o PTE Academic com 
prática autêntica, orientação e estratégias para 
lidar com cada seção no teste.

CURSOS DE PREPARAÇÃO DE TESTE
• Visite o site para obter uma lista de cursos 

de preparação para o PTE Academic 
disponibilizados por escolas particulares 
de idiomas.

PREPARAÇÃO AVANÇADA
Os candidatos podem atingir seus objetivos mais 
cedo, e economizar dinheiro, quando compram 
pacotes de preparação on-line, permitindo-lhes 
praticar em casa. Estes incluem um teste de prática 
pontuado que informa quando eles estão prontos 
para agendar um teste completo. Para todos 
os recursos, visite: pearsonpte.com/prepare

Preparação

Os candidatos normalmente pagariam por 
materiais de preparação e pelo teste usando um 
cartão de crédito ou débito - o que pode ser um 
desafio para alguns candidatos. No entanto, 
PTE Academic permite que agentes de migração 
e educação forneçam um serviço aprimorado 
para seus clientes, tornando o processo de 
preparação e o registro do teste ainda mais fácil.

Agora você pode comprar vouchers para os 
materiais de preparação do teste e para o teste, 
incluindo o teste de prática pontuada, e depois 
vendê-los separadamente ou junto com outros 
serviços para seus clientes.

Os candidatos podem então reservar seu 
teste ou acessar os materiais para preparação 
simplesmente digitando o código do voucher 
em vez dos detalhes do cartão de crédito.

Para saber mais visite: 
pearsonpte.com/vouchers

Atenção:
• Existe uma quantidade mínima de pedidos.

• Os descontos variam de acordo com o volume 
de compra.

Agente de 
imigração
Forneça um melhor 
atendimento aos seus 
clientes com vouchers do 
PTE Academic



PTE Academic é realizado em um centro de teste 
seguro, onde os candidatos precisam fazer check-in 
com o administrador do teste, mostrar a identidade 
e realizar o teste em uma sala de computadores 
segura.

O que esperar 
no dia do teste

O administrador do teste monitorará os candidatos 
durante todo o teste.

O candidato terá acesso a um armário para guardar 
seus pertences antes de entrar na sala do teste.

No check-in, o administrador do teste fornecerá ao 
candidato uma cópia das regras do centro de teste 
para ler, solicitará sua identidade, tirará uma foto 
digital, escaneará a palma do candidato e solicitará 
uma assinatura digital.

Somando tudo, demorou 5 dias desde o 
momento em que decidi fazer o exame até 
obter os resultados.
Al Faisal El Dajani, Jordânia

(PTE Academic) é um teste 
computadorizado excelente 
e muito eficientemente para 
avaliar o nível de inglês de 
um indivíduo. Eu recomendo.
Sami Khan, Austrália

Falar com um 
estrangeiro me deixa 
nervoso e nessa condição 
minha verdadeira 
habilidade oral será 
afetada. Falar com um 
computador me deixa 
à vontade e sei que 
meu desempenho não 
será influenciado pela 
ansiedade. 
Wang Yequi, China



pearsonpte.com

Saiba mais

Pearson Language Testing, 80 Strand, London, WC2R 0RL, United Kingdom

  pearsonpte.com    facebook.com/pteacademic    youtube.com/pearsonpte
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