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HSK 笔试 bǐshì

HSK1 一级 yī jí

HSK2 二级 èr jí

HSK3 三级 sān jí

HSK4 四级 sì jí

HSK5 五级 wǔ jí

HSK 6 六级 liù jí

HSKK口试 kǒushì

HSKK 初级 chū jí

HSKK 中级 zhōng jí

HSKK 高级 gāo jí



HSKK口试 kǒushì 词汇量 cíhuì liàng

HSKK 初级 chū jí ± 200

HSKK 中级 zhōng jí ± 900

HSKK 高级 gāo jí ± 3000



HSKK

口试 kǒushì

Número de 

questões

Duração 

(minuto)

HSKK 初级 chū jí 27 ± 17

HSKK 中级 zhōng jí 14 ± 21

HSKK 高级 gāo jí 6 ± 24



PONTUAÇÃO

TOTAL NOTA MÍNIMA

100 60



INTRODUÇÃO

Nǐhǎo!    Nǐ jiào shénme míngzi?

你好！你叫什么名字？
Nǐ shì nǎ guó rén?

你是哪国人？
Nǐde xùhào shì duōshao?

你的序号是多少？



HSKK 初级 chū jí

Conteúdo da Prova
Número de 

questões

Duração 

(minuto)

第一部分
dì yī bùfēn

听后重复
tīnghòu chóngfù

15 4

第二部分
dì’èr bùfēn

听后回答
tīnghòu huídá

10 3

第三部分
dì sān bùfēn

回答问题
huídá wèntí

2 3

TOTAL 27 10



第一部分
dì yī bùfēn

听后重复
tīnghòu chóngfù



第二部分
dì’èr bùfēn

听后回答
tīnghòu huídá



第三部分
dì sān bùfēn

回答问题
huídá wèntí



HSKK 中级 zhōng jí

Conteúdo da Prova
Número de 

questões

Duração 

(minuto)

第一部分
dì yī bùfēn

听后重复
tīnghòu chóngfù

10 3

第二部分
dì’èr bùfēn

看图说话
kàntú shuōhuà

2 4

第三部分
dì sān bùfēn

回答问题
huídá wèntí

2 4

TOTAL 14 11



第一部分
dì yī bùfēn

听后重复
tīnghòu chóngfù



第二部分
dì’èr bùfēn

看图说话
kàntú shuōhuà



第三部分
dì sān bùfēn

回答问题
huídá wèntí



HSKK 高级 gāo jí

Conteúdo da Prova
Número de 

questões

Duração 

(minuto)

第一部分
dì yī bùfēn

听后复述
tīnghòu fùshù

3 7

第二部分
dì’èr bùfēn

朗读
lǎngdú

1 2

第三部分
dì sān bùfēn

回答问题
huídá wèntí

2 5

TOTAL 6 14



第一部分
dì yī bùfēn

听后复述
tīnghòu fùshù



第二部分
dì’èr bùfēn

朗读
lǎngdú



第三部分
dì sān bùfēn

回答问题
huídá wèntí



DICAS PARA PROVA DE HSKK

 Fale alto e devagar

 Atenção na pronúncia e 

nos tons

 Anote palavras-chave

 Fale o máximo que puder 

sobre cada assunto / 

imagem

 Faça o download do material com vocabulário e simulados de todos os níveis no: 
https://drive.google.com/drive/folders/139MA4FTj7PJDEBHlAqGT00gCZHpFPSRx
?usp=sharing

 Acesse o site oficial do HSK: www.chinesetest.cn

 Estude o vocabulário

 Faça simulados

 Concentre-se

 Sinta-se seguro do seu 

aprendizado

https://drive.google.com/drive/folders/139MA4FTj7PJDEBHlAqGT00gCZHpFPSRx?usp=sharing
http://www.chinesetest.cn/


HSK ONLINE

 Antes de fazer sua inscrição na prova:

Faça download e teste o HSK Client: 
https://test.chinesetest.cn:36165/client.html

 Teste câmera, áudio e velocidade de internet → PrintScreen

Webcam de alta-definição;

 Sistema Operacional Windows 7, 8 ou 10;

 Resolução da tela de no mínimo 1366x768 (é recomendável 
1440x900);

 Conexão com a internet de no mínimo 150KB/s.

 Durante o uso do HSK Client não é possível alternar 
entre as "janelas" do seu computador e nem minimizar 
o próprio app!

https://test.chinesetest.cn:36165/client.html








HSK ONLINE

 É necessário ter para uso no computador:

 Headphone em perfeito estado de funcionamento;

 Teclado e mouse.

 É necessário possuir um smartphone com:

 Câmera com boa resolução;

 App VooV instalado;

 Conexão com internet Wi-fi.

 O smartphone será usado para que o monitor supervisione o 

candidato e o teste no computador.

 Durante o exame, deixe o Wi-fi ligado, e ative o modo avião no 

celular.



Faça sua inscrição

 www.institutoconfucio.com.br
 Leia o Edital com atenção!
 Faça o download, preencha o formulário de inscrição e salve o 

arquivo.
 Para se inscrever nos exames de HSK e HSKK, preencha as 

informações num único formulário, e faça o pagamento para 
cada exame.

 Envie para o e-mail secretaria.institutoconfucio@unesp.br com o 
assunto HSK:
 formulário preenchido;
 comprovante de pagamento;
 foto 3x4 com fundo branco escaneada em formato JPEG;
 print da tela com o teste do HSK Client.

http://www.institutoconfucio.com.br/
mailto:secretaria.institutoconfucio@unesp.br


PREPARE-SE PARA O HSK ONLINE

Durante o exame é necessário estar em um ambiente 

fechado, seguro e que não sofra interferências.

É proibido o uso de qualquer aparelho eletrônico 

durante a prova.

Não será permitido utilizar óculos escuros, bonés, 

chapéus, lenços e acessórios do tipo.

Faça login no HSK Client pelo menos 30 minutos antes 

da prova.



kǎoshì shùnlì!

考试 顺利！

Boa prova!


