RESPOSTAS A ALGUMAS QUESTÕES
Qual a diferença entre o exame Linguaskill e outro da Cambridge Assessment English?
O teste Linguaskill utiliza tecnologias de última geração, capaz de avaliar qualquer nível de inglês,
nos níveis compreendidos entre A1 e o C1 do QCER, através de um método adaptativo, multinível
e avaliação automatizada através de inteligência artificial. Contrariamente a qualquer outro
exame da Cambridge Assessment, não é necessária uma preparação específica prévia. O exame
Linguaskill adapta-se automaticamente às capacidades de cada candidato, criando assim um teste
ao seu nível e à sua medida, obtendo resultados precisos e detalhados de cada componente
executada.
Como e onde se realiza o Linguaskill?
Poderá optar por realizar o exame presencialmente nas instalações do nosso centro ou num dos
nossos parceiros em Portugal. Atualmente existe ainda a possibilidade de realizar o seu teste no
conforto da sua casa ou escritório, através de remote proctoring (monitorização remota). Consulte
mais informações a respeito nas questões seguintes.
Quais as datas disponíveis para agendamento do exame Linguaskill?
O exame Linguaskill é versátil e adaptável às suas necessidades, sendo o agendamento feito de
acordo com a necessidade do candidato – marcação on-demand - tornando-o assim num teste
que pode ser feito a qualquer dia e hora. Quando realizado remotamente, o candidato poderá
escolher a data e hora da sua conveniência. Quando realizado nas nossas instalações, ou nas de
algum dos nossos parceiros, deverá entrar em contacto para agendamento, sendo que faremos o
possível para ir ao encontro das suas necessidades.
Como funciona o remote proctoring?
O remote proctoring é uma funcionalidade que permite que o seu teste seja vigiado e controlado
online, através de alta tecnologia e inteligência artificial desenvolvida por um dos nossos
parceiros, a SUMADI. Assim que o login é feito no teste, é conduzido a tomar uma série de eficazes
medidas de segurança, que permitem que o seu exame possa ser monitorizado através da câmara
web. O sistema está capacitado para gerar alertas sempre que exista qualquer atividade suspeita
durante a realização do teste. Saiba mais aqui.
Como é realizada a componente Speaking? É feita apenas através do computador?
Sim, a componente de examinação da oralidade é feita utilizando o computador, headphones e
um microfone, onde são apresentadas uma série de tarefas e perguntas que serão gravadas e

Para mais informações contacte o English Exam Centre: exams@englishexamcentre.pt / 21 467 23 04

enviadas para examinadores da Cambridge Assessment, para uma avaliação final. Aceda aqui um
exemplo.
Qual a validade do relatório Linguaskill? O documento atribuído com os resultados é um
certificado?
Linguaskill é a mais recente exame criado pela Cambridge Assessment English e, a cada dia que
passa, ganha maior reconhecimento em todo o mundo. Esta e-certification atribui um relatório
detalhado do nível de cada candidato, cujos resultados são apresentados da mesma forma que
qualquer outro certificado da Cambridge, de acordo com o QECRL, sendo a avaliação feita
componente a componente e atribuindo uma média geral final.
A certificação dos resultados dos exames da Cambridge é atribuída no âmbito da creditação da
Cambridge Assessment English pela OFQUAL e a ALTE, pelas quais é regulada e auditada. O seu
caráter certificativo advém ainda do facto deste exame ser vigiado e os seus resultados não serem
passíveis de ser falsificados, na medida em que estão disponíveis para verificação na plataforma
de verificação de resultados da Cambridge.
Cada vez mais instituições de ensino e instituições empresariais reconhecem o valor do Linguaskill
como prova de nível de Inglês, mas uma vez que este exame é ainda pouco conhecido sugerimos
que, caso necessite de um certificado da Cambridge para alguma candidatura, por favor, entre
em contacto com a instituição em questão para saber se já reconhecem o teste Linguaskill.

O relatório é válido apenas se carimbado e assinado?
O seu relatório poderá ser entregue impresso e/ou em PDF, sendo igualmente válido em formato
digital. Se for necessária alguma autenticação física, um relatório assinado e carimbado poderá
será enviado por correio. A principal validação dos resultados será feita na própria plataforma de
verificação de resultados da Cambridge, na qual o candidato e respetivos resultados ficarão
registados, para consulta pelas entidades requerentes.
É possível repetir uma componente de forma isolada/individual?
Sim, é possível repetir uma componente de forma isolada, de forma a melhorar o seu resultado
global. Se o fizer no espaço temporal de no máximo 3 meses, após o seu teste original, o seu
relatório final apresentará sempre a melhor nota, entre todas as componentes feitas de forma
isolada. O sistema de avaliação Linguaskill, considera sempre a melhor nota de cada componente,
para o relatório final.

É possível ter acesso e/ou uma cópia das respostas dadas?
Não, não é possível ter acesso às respostas inseridas no sistema. Após a conclusão de cada
componente, as respostas ficam unicamente na posse da Cambridge Assessment English.
Qual o acordo estabelecido entre a Cambridge Assessment e o programa INOV Contacto?
O teste Linguaskill é reconhecido pelo programa INOV Contacto, como prova de nível de inglês,
em qualquer candidatura no âmbito do programa INOV. A parceria estabelecida entre o
Linguaskill e o programa INOV Contacto permite aos participantes usufruírem de 10% de desconto
no PVP do teste (aplicável apenas durante o período de candidaturas).
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