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O  que é Celpebras? 

Celpe-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros, desenvolvido e outorgado 

pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil, aplicado no 

Brasil e em outros países pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

O Celpe-Bras é o único certificado de proficiência em 

português como língua estrangeira reconhecido 

oficialmente pelo governo brasileiro. 



Atenção  

O Celpe-Bras não é um diploma para interessados em dar 

aulas de português para falantes de outras línguas. Essa 

função pressupõe uma formação específica, que envolve 

habilidades e competências não avaliadas no Exame. 



O que é um exame de proficiência? 

Um exame de proficiência é aquele que tem como objeto de 

avaliação o conteúdo definido com base nas necessidades de 

uso da língua-alvo. No caso do Celpe-Bras, essas necessidades 

incluem as habilidades exigidas para realizar estudos ou 

desempenhar funções de trabalho no Brasil ou no exterior, 

quando o uso do português se fizer necessário. 

 

Essas habilidades incluem comunicar-se em situações do 

dia-a-dia: ler e redigir textos, interagir oralmente ou por escrito 

em atividades do contexto escolar (esclarecer dúvidas com 

o professor, fazer provas, apresentar seminários etc.) e 

externas a ele (fazer relatos, fazer compras, obter 

informações, reclamar, ir ao médico etc.) 



Por ser um exame de proficiência, o Celpe-Bras não é 

elaborado com o objetivo de avaliar a aprendizagem em 

um determinado curso, mas o que o examinando consegue 

fazer na língua-alvo, independentemente de onde, quando 

ou como essa língua foi adquirida. Essa aprendizagem 

pode ter ocorrido pela convivência com falantes dessa 

língua ou em situação formal de ensino. 



Qual é a natureza do exame? 

O Exame é de natureza comunicativa, isso significa que 

não se busca aferir conhecimentos a respeito da língua, 

por meio de questões sobre a gramática e o vocabulário, 

mas sim a capacidade de uso dessa língua. 

A competência do examinando é, portanto, avaliada pelo 

seu desempenho em Tarefas que se assemelham a 

situações que possam ocorrer na vida real. 



Quais são os componentes do exame? 

Diferentemente dos exames de proficiência que testam em 

separado as quatro habilidades (compreensão oral, 

compreensão escrita, produção oral e produção escrita), o 

Celpe-Bras avalia esses elementos de forma integrada, ou 

seja, como ocorrem em situações reais de comunicação. 

Em uma interação face a face, geralmente estão 

envolvidos a produção e a compreensão oral. 



Como está estruturado o exame? 

O Exame está dividido em duas partes: Parte Escrita e 

Parte Oral. A primeira integra compreensão oral, escrita e 

produção escrita. A segunda integra compreensão oral, 

escrita e produção oral. 



Quais são os níveis de proficiência 

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

Intermediário, Intermediário Superior, Avançado e 
Avançado Superior.  

O desempenho do examinando é avaliado de forma global 
nas Tarefas, da Parte Escrita, e na interação, da Parte 
Oral.  

A obtenção do certificado está condicionada ao equilíbrio 
entre o desempenho na Parte Escrita e na Parte Oral, isto 
é, mesmo apresentando um desempenho oral avançado 
na Parte Oral, caso o examinando não alcance um 
desempenho de nível intermediário (nível mínimo para 
certificação) na Parte Escrita, ele não obterá certificação. 



Parte oral Celpe-bras 

O objetivo da interação face a face é avaliar a produção 

oral. 

 A Parte Oral, portanto, constitui-se de uma conversa, com 

duração de 20 minutos, entre examinando e entrevistador, 

sobre atividades e interesses do examinando, a partir de 

tópicos que constam no questionário de inscrição (família, 

hobbies, profissão, entre outros) e sobre tópicos do 

cotidiano e de interesse geral (ecologia, educação, 

esportes, entre outros), com base em três elementos 

provocadores diferentes (fotos, cartuns, quadrinhos, textos 

curtos etc.) 



• Cada examinando será avaliado por dois examinadores 

• (entrevistador e observador). 

 

• A interação face a face é gravada em áudio ou em áudio ou 
vídeo. 

 

• A avaliação da proficiência oral  do examinando nos primeiros 
5 minutos se dará a partir de tópicos que constam no 
formulário de inscrição (família, hobbies, profissão, entre 
outros) e os 15 minutos seguintes sobre tópicos do cotidiano e 
de interesse geral com base em três Elementos Provocadores. 

 

• A cada edição do Celpe-Bras, são disponibilizados aos 
examinadores da Parte Oral 20 Elementos Provocadores,  

• sobre temas variados. 

• Os E.P. são montagens que incluem textos de generos 
diversos e que podem estar acompanhados de elementos 
visuais.  

















Como é feita a correção? 

A avaliação da Parte Oral é feita durante a interação face a 

face por dois avaliadores especialmente treinados. As 
notas são dadas de forma independente pelos dois 
avaliadores: 

enquanto um interage com o examinando e lhe confere 
uma nota, levando em conta a interação, o outro observa e 
analisa seu desempenho de forma analítica, utilizando uma 
grade com seis critérios (compreensão, competência 

interação, fluência, adequação lexical e gramatical, 
pronúncia) com gradações de desempenho específicas 
para cada nível.  

As interações são gravadas em áudio e enviadas ao Inep 
para aferição e análise. 

 





A Parte Oral é avaliada pelo entrevistador e por um 

observador por meio de uma grade de avaliação, que 

inclui os seguintes aspectos 

 
COMPREENSÃO: 

Compreensão do f luxo natural da conversação. 

PRODUÇÃO: 

Recursos interacionais e estratégicos: contribuição para o 
desenvolvimento da conversa, flexibilidade na mudança de 
tópico, uso de estratégias comunicativas, adequação ao 
interlocutor. 

Fluência: manutenção do fluxo da conversa. 

Pronúncia: adequação na pronúncia, ritmo e entonação. 

Gramática: variedade e adequação no uso de estruturas 
linguísticas. 

Léxico: extensão e adequação no uso de vocabulário. 

 





Temas dos Elementos Provocadores : 

 
• Meio ambiente 

• Relações familiares 

• Campanhas sociais 

• Trabalho 

• Tecnologia  (uso de 
computadores/ redes 
sociais/ robôs/ celulares 
etc.) 

• Alimentação 

• Roupas 

 

 

• Moradia 

• Enquetes 

• Vaidade 

• Terceira idade 

• Televisão 

• Mascotes 

• Comportamento 

• Bem-estar 

• Esportes 

• Educação 

 



 

 

 

- Como preparar o aluno para o Exame Celpe-Bras? 

- Que material deve ser usado no curso preparatório? 

- Que recursos/ferramentas podem ser usados? 

- Como é a seleção do material a ser usado no curso? 

- Que atividades você realiza para desenvolver a habilidade oral? 

  

Aspectos da Grade  

 

Compreensão; 

competência interacional;  

fluência; 

adequação lexical; 

adequação gramatical; 

pronúncia. 
 

 



Links de interesse 

• Jornais: 

 

•  http://www.guiademidia.com.br/jornais.htm 

• Folha de Sao Paulo: http://www.folha.uol.com.br/ 

• http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-
folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-
plataformas-aponta-ivc.shtml 

• O Estadao: http://www.estadao.com.br/ 

• O Globo: http://oglobo.globo.com/ 

• http://www.globo.com/ 

• http://g1.globo.com/index.html 

• Jornal do Brasil: http://www.jb.com.br/capa/ 

 



• Revistas:   

• http://www.guiademidia.com.br/revistasonline.htm 

• Veja: http://veja.abril.com.br/ 

• Isto é: http://www.istoe.com.br/capa 

• Vida Simples: http://vidasimples.uol.com.br/ 

• National Geographic: http://viajeaqui.abril.com.br/national-

geographic 

• Super Interessante:  http://super.abril.com.br/ 

• Radio: 

• http://www.guiademidia.com.br/radiosonline.htm 

• Televisão: 

• http://www.futura.org.br/ 

 

http://www.guiademidia.com.br/revistasonline.htm
http://www.guiademidia.com.br/revistasonline.htm
http://www.guiademidia.com.br/revistasonline.htm


Produção escrita: 

 
• http://www.pucrs.br/manualred/  

• Como desenvolver a competência textual:  

http://www.pucrs.br/gpt/competencia.php 

• Como iniciar textos: http://www.pucrs.br/gpt/textos.php 

• Como Estruturar um Texto Argumentativo: 

http://www.pucrs.br/gpt/argumentativo.php 

• Como elaborar uma resenha:  

http://www.pucrs.br/gpt/resenha.php 

• Como realizar a intertextualidade: 

http://www.pucrs.br/gpt/intertextualidade.php 

• Como escrever uma paródia: 

http://www.pucrs.br/gpt/parodia.php 

 



• Como se realiza a coesão: 

http://www.pucrs.br/gpt/coesao.php 

•  Como Encaminhar o Curriculum Vitae: 

http://www.pucrs.br/gpt/curriculo.php 

•  Como Evitar Falácias: 

http://www.pucrs.br/gpt/falacias.php 

• Como evitar o erro de (orto)grafia:  

http://www.pucrs.br/gpt/ortografia.php 

• Como Ler e Escrever Poesia: 

http://www.pucrs.br/gpt/poesia.php 

• Como ser criativo, original: 

http://www.pucrs.br/gpt/criativo.php 

•  Deixem o hífen em paz: http://www.pucrs.br/gpt/hifen.php 

 



 

• Bibliotecas virtuais: 

• http://www.ibict.br/pesquisa-desenvolvimento-tecnologico-

e-inovacao/sistema-para-construcao-de-bibliotecas-

virtuais-tematicas-%28bvt%29/bibliotecas-virtuais-

tematicas 

• Dominio Público 

• http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObra

Form.jsp 

• Acervo Celpe-Bras 

• http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo 

 



 

 

Obrigada! 
 

 

 

 

 

 

 


