
 

EXAMES HSK 

 

HSK é o exame internacional para a avaliação dos conhecimentos de Mandarim a nível 

internacional, organizado pelo Hanban, do Ministério de Educação da China. Em 2013 

começaram a ser realizados os exames internacionais HSK em Lisboa, no Instituto de Confúcio 

da Faculdade de Letras de Lisboa. Os alunos de Mandarim do CSJB passaram a realizar, 

anualmente, os vários níveis do exame HSK, obtendo médias entre os 75 a 98%. 

Os alunos do Colégio começam por realizar o exame YCT2,  seguindo para os níveis HSK1 (total 

de 150 carateres), HSK2 (total de 300 carateres) e HSK3 (total de 600 carateres novos). 

Atualmente temos um aluno que se prepara para realizar o exame HSK4 (total de 1200 carateres 

novos). 

NÍVEIS DO TESTE HSK 

No total, existem seis níveis de HSK. O HSK 1 engloba o Chinês do nível mais básico até ao HSK 

6, que corresponde a fluência completa no idioma.  

HSK 1 – Capacidade de compreender palavras e frases básicas em Chinês. 

HSK 2 – Poder usar Chinês básico e aplicar para realização de tarefas simples. 

HSK 3 – Poder comunicar no cotidiano no âmbito acadêmico e profissional. 

HSK 4 – Conversar fluentemente sobre vários tópicos com falantes nativos de Chinês. 

HSK 5 – Falar Chinês fluentemente e ser capaz de ler um artigo de jornal em Chinês. 

HSK 6 – Capacidade de se expressar por via verbal ou escrita.  

 

Na tabela seguinte estão identificados os exames para os quais os alunos do Colégio têm sido 

preparados (a laranja) e que realizaram com sucesso.  

Anos de 
mandarim 

(100m/semana) 

Exame YCT  
(Young 

Chinese Test) 

Exame HSK  
(Hanyu Shuiping 

Kaoshi) 

Domínio do N.º 
de carateres 

chineses 

1 YCT1     

1-2 YCT2     

1-3 YCT3 HSK1 150 

2-4 YCT4 HSK2 300 

3-6   HSK3 600 

5-8   HSK4* 1200 

    HSK5 2500 

    HSK6 +5000 

 

* exame ainda não realizado. 


