
Estudando para o HSK e 

HSKK pelo computador!
Como acessar os simulados do HSK e HSKK no site Chinese Test



O HSK e o HSKK
O Exame de Proficiência em Língua

Chinesa (HSK) é a certificação

reconhecida pelo governo da

República Popular da China e por

todos os órgãos ligados à educação

daquele país em relação às

habilidades de leitura e escrita.

O HSK tem seis níveis, e é exigido para

o ingresso em universidades chinesas,

para programas de intercâmbio, pós-

graduação, mestrado ou doutorado,

bem como para candidatar-se a vagas

de emprego em empresas.

O Exame de Proficiência Oral em

Língua Chinesa (HSKK) é a certificação

reconhecida pelo governo da

República Popular da China e por

todos os órgãos ligados à educação

daquele país no que diz respeito em

relação às habilidades de conversação.

O HSKK tem 3 níveis, e é exigido para

o ingresso em universidades chinesas,

para programas de intercâmbio, pós-

graduação, mestrado ou doutorado,

bem como para candidatar-se para

vagas de emprego em empresas.



Como acessar os simulados do HSK e 

HSKK no site Chinese Test

 Primeiramente acesse: http://www.chinesetest.cn ;

 No topo da página, selecione o idioma de sua

preferência, para facilitar a navegação no site;

 Depois clique no desenho de alguns pergaminhos

enrolados. Abaixo desses pergaminhos está escrito

“资源中心” ou “Download”.

http://www.chinesetest.cn/


Clique aqui para escolher 

o idioma da página.

Clique aqui para ir para 

a página de downloads.



Em “考试大纲类” você 

encontra informações 

sobre as provas (como 

ela é, como é a 

aplicação, etc.).

Em 样卷类 você encontra 

simulados das provas! 

Baixando esse conteúdo você 

poderá estudar para a prova 

do nível que você escolheu.



Aqui estão os arquivos .pdf

das provas. Clique no link 

da prova desejada para 

abrir o arquivo. 

HSK nível 1

HSK nível 2

HSK nível 3

HSK nível 4

HSK nível 5

HSKK nível 1

HSKK nível 2

HSKK nível 3

Aqui estão os arquivos .mp3, com os áudios referentes às provas. 

Clique no link da prova desejada para baixar um arquivo .rar

(que contém o arquivo .mp3).

HSK nível 6



Este é o arquivo 

.pdf da prova!
Clique aqui para baixar o 

arquivo para o seu computador.

Clique aqui para 

imprimir a prova.



Ao clicar no link para o áudio,

um arquivo .rar será baixado.

Escolha uma pasta no seu

computador, e salve o seu

arquivo.



Na pasta do seu computador,

clique no arquivo baixado com

o botão direito do mouse, e

selecione “Extrair aqui” para

descompactar o arquivo

.mp3.

Caso você não tenha um

software para descompactar o

arquivo instalado no seu

computador, recomenda-se

baixar na internet softwares

como: Winrar, Unrar, Alzip,

etc.



Na pasta do seu computador,

clique no arquivo .mp3 para

abri-lo.



Em caso de 

dúvidas...

Entre em contato com a 

bibliotecária através do 

email:

biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

mailto:biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

