
 

 

 

 

Que Exame de Inglês devo fazer? 
 

São muitos os Exames de Inglês que se podem fazer atualmente! Desde os mais tradicionais 

como o IELTS ou o TOEFL, não esquecendo os de Cambridge. Outros menos comuns como o 

CELTA ou o DELTA também estão disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas afinal, com tantos exames, qual é que devo fazer? 

Tudo depende do objetivo com que se faz o Exame. E damos-te aqui as dicas para escolheres o 

Exame certo.  

 

 

 

Cambridge (FCE – First; CAE – Advanced; CPE – Proficiency) 

Se queres um diploma que prove o teu nível de Inglês e algo que possas acrescentar ao teu CV, 

então os exames de Cambridge são, provavelmente, a melhor escolha.  

O exame é avaliado de acordo com o Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR), desde A1 a C2. 

 

 

 

 

 

https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/toefl
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/celta/
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/delta/


IELTS e TOEFL 

Têm apenas a validade de 2 anos e são, regra geral, relevantes para vistos, trabalho e 

candidaturas a Universidades no Reino Unido e nos Estados Unidos. É uma das formas mais 

universais de aferir o nível de Inglês para se ser admitido.  

Apesar de serem ambos aceites na generalidade das Universidades Americanas e Britânicas, o 

IELTS é mais comum no Reino Unido, enquanto que o TOEFL é mais predominante nos Estados 

Unidos.  

Estes exames testam o teu nível de comunicação e compreensão orais, capacidade de leitura e 

análise textual e escrita. 

 

CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages. 

O CELTA é recomendado a pessoas que tenham pouca ou nenhuma experiência prévia de ensino. 

O CELTA é a qualificação inicial em TESOL/TEFL mais famosa e conhecida mundialmente. Se 

estiver a pensar seguir a carreira de Professor de Inglês e considerar a hipótese de trabalhar 

noutro país, o CELTA é a qualificação que proporciona esta oportunidade. Ou, então, se for 

formado na área e procura uma base sólida nos conhecimentos da prática do ensino de Inglês e 

que lhe dê confiança para estar perante uma turma. 

 

DELTA – Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages. 

O Delta é uma das qualificações avançadas de TEFL/TESOL mais reconhecidas e mais populares 

do mundo. Representa um método flexível para que os Professores de Inglês experientes 

obtenham maior progresso nas suas carreiras. O Delta pode ser realizado em qualquer altura 

da carreira de um Professor e é ideal para aqueles que desejam atualizar seus conhecimentos 

didáticos e melhorar a sua prática de ensino. 

 

Agora que já sabes qual o Exame que vais fazer, convém fazeres a preparação!  

Temos Curos de Preparação no Reino Unido e nos Estados Unidos para todos estes 

exames. 

 

Continuas com dúvidas? Não há problema! Estamos cá para te ajudar. Contacta-nos! 

 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 

mailto:multiway@multiway.org
http://www.multiway.org/

