
 

 

Linguaskill – um teste que pode fazer no conforto da sua casa, instituição ou 

escritório 

Linguaskill o teste de inglês com resultados rápidos e precisos 

Linguaskill é um teste online que permite avaliar, de forma prática e eficaz, o nível de inglês 
de um candidato ou de grupos de candidatos do nível A1 ao C1(+). Pode usar este teste para 
avaliar qualquer pessoa e os diferentes tipos de competências linguísticas. 

Oferece um diagnóstico completo das competências 
de um candidato em língua inglesa, com a 
apresentação de resultados rápidos e precisos para 
as quatro competências linguísticas:  

• Leitura e Compreensão Auditiva 

• expressão escrita e  

• expressão oral. 

Principais vantagens de Linguaskill 
1. Rapidez - Receberá um relatório individual de forma imediata, no caso da prova de 

Compreensão escrita e Compreensão oral (Reading and Listening), ou em 48 horas, 
se optar pela avaliação de todas as competências. 

 
2. Flexibilidade -  Pode escolher a combinação de competências linguísticas mais 

adequada para a sua instituição. 
 

3. Precisão -  Linguaskill é o resultado de aprofundadas investigações e experiências da 
Cambridge English. Pode confiar totalmente nos resultados. 

 
4. Resultados detalhados - Receberá um relatório de resultados para cada competência 

linguística, de acordo com referências internacionais, permitindo-lhe tomar decisões 
informadas e comparar desempenhos. 

 
5. Comodidade - Linguaskill não tem datas nem locais fixos; pode fazer a prova no local 

e no momento que lhe forem mais convenientes. 
 

Pode experimentar os testes:  

https://www.cambridgeenglish.org/pt/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-
test/practice-materials/ 
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Materiais para se preparar melhor: 

Official Guide to Linguaskill 
https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/cambridge-
english-exams-ielts/official-quick-guide-linguaskill  

Recursos extra gratuitos: www.cambridgeparati.pt ; 

https://writeandimprove.com/; https://speakandimprove.com/    

 
 
 
Como fazer o teste?  
Nas nossa instalações ou com a funcionalidade de vigilância 
remota poderá realizar o seu exame a qualquer hora e em 
qualquer local, mesmo estando fora do país numa hora 
combinada com o centro.   
 
Se optar por fazer a distância terá de ter um webcam e 
computador que cumpra os seguintes requerimentos 
técnicos: 

Processor Pentium III 800 MHz or equivalent 

RAM 512 MB 

Free hard drive space 4GB 

Screen Resolution 1280 x 1024 

Operating System Windows 7 or later. Note: The Cambridge English Test portal and any tests run 
through it are not currently supported on iOS or Android devices. 

Internet bandwidth 2 Mbps is the minimum bandwidth requirements are for each computer running the 
test. If less than 2 Mbps is available, the test may take longer to run. 

Web browser Chrome or Firefox 

Adobe Reader Latest version (must be able to read PDFs). 

Adobe Flash Player Version 26 or later 

Sound Card Yes 

Headphones Over-ear and closed back – the earpieces of the headphones should cover the entire 
ear, preferably with good padding for comfort 

Microphone A microphone should be attached to the headphones, via a ‘boom’ (in other words, 
on the end of a flexible stalk). The microphone should be noise-cancelling (at a 
minimum, directional), to increase sound pick-up and to minimise noise pollution on 
the recordings. Please do not allow the use of your computers’ built-in microphones, 
these should be disabled. 

Headphone and 
microphone 
connections 

There is no preference on plugs (that is, USB or standard stereo) but please note that 
the use of USB means that appropriate drivers must be installed and confirmed as 
working before the test day. 

Test software The test software must be downloaded, and you MUST do your test via this software 
link and NOT the Linguaskill page link otherwise your results will be invalid as the 
proctoring service was not activated. Failure to follow this regulation will render your 
test invalid with no reimbursement of the amount paid.  
https://app-electron-eu.sumadi.net/download/app/eu/global 
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Resultados - Formato de relatório fácil de compreender 

Os resultados do Linguaskill são apresentados num Formulário de Relatório de Teste claro e 
fácil de compreender. 
O formulário irá mostrar-lhe: 

• a pontuação do seu candidato, em cada competência testada, na Escala de Inglês da Cambridge 
— o que lhe permite compreender rapidamente qual é o nível de inglês do candidato; 

• o nível do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) em cada competência testada — o 
QECR é a referência internacional para descrever as competências linguísticas, o que significa 
que pode comparar os resultados do Linguaskill com critérios internacionais; 

• a pontuação média na Escala de Inglês da Cambridge e o nível do QECR correspondente, se tiver 
sido testada mais do que uma competência; 

• uma explicação do que significa cada pontuação relativamente à competência em língua inglesa 
— pode ver onde os candidatos tiveram um bom desempenho e onde podem melhorar; 

 

Comparação de Pontuação e Nível 

O Linguaskill avalia conhecimentos de inglês de um nível inferior ao A1 ao nível C1 ou 
superior, tendo em conta o QECR: 

 

Pontuação Nível  

180+  C1 ou superior 

160 – 179  B2 

140 - 159 B1 

120 – 139  A2 

100 - 119 A1 

82 – 99 Inferior a A1 

 

Como inscrever-se?  

Envie um email para porto@knightsbridge.com.pt e 
será enviado os seguintes documentos: 

- formulário de inscrição 
- termos e condições 
- dados para pagamento 

Terá de nos confirmar se faz no centro ou prefere a 
funcionalidade de vigilância remota. 
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