
O que é o TOEIC? 

 

 

 

O TOEIC® (Test of English for International Communication) é um 

exame para comunicação internacional, que mede a proficiência em 

inglês de um estrangeiro em situações cotidianas, e principalmente 

em situações voltadas ao mercado de trabalho. É desenvolvido a 

partir de exemplos do inglês falado e escrito, coletado em países 

diversos. Foi criado pela ETS (Educational Testing Service), que é a 

maior instituição educacional do mundo voltada para pesquisa, 

avaliação e desenvolvimento de testes de inglês para falantes de 

outras línguas, responsável também pelo teste TOEFL. 

O TOEIC é o teste de maior reconhecimento mundial utilizado 

anualmente por mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Pessoas que buscam ingressar em universidades no exterior, 

pessoas que buscam crescimento profissional globalmente, já que 

uma boa pontuação no teste tem feito com que milhares de 

corporações, instituições educativas e governos no mundo inteiro, 

promovam e empreguem os candidatos mais qualificados. 

Sua validade é de dois anos e cada empresa, órgão ou 

universidade exige uma pontuação mínima para os candidatos. 
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS? 

São várias as vantagens para o candidato. Entre elas podemos 

citar: 

 Baixo custo (quando comparados com outros exames de proficiência); 

 Avaliação clara e objetiva da proficiência em língua inglesa; 

 Reconhecido mundialmente; 

 Avalia o progresso do aluno com relação ao aprendizado da língua inglesa; 

 É possível preparar-se com antecedência para a prova; 

 Com uma boa pontuação o candidato pode buscar novas oportunidades de 

trabalho; 

 Não exige conhecimento especializado de vocabulário; 

 O candidato recebe um relatório de avaliação quantitativa; 

 Avalia o desempenho de funcionários e candidatos de uma empresa; 

 É um exame rápido. 

QUEM EXIGE O TOEIC? 

 Empresas em Geral: 

 Universidades – são mais de 6000 em todo o mundo; 

 Escolas de Idiomas para avaliação de professores e nivelamento de alunos; 

QUEM ESTÁ APTO A FAZER? 

Recomenda-se que apenas candidatos que tenham ou estejam em 

um nível intermediário ou acima façam este teste. 

COMO É O TOEIC? 

O teste dura em média 2,5 horas. Compreende 200 questões de 

múltipla escolha. E são duas seções a serem feitas: Listening e 

Reading. Ou seja, o teste avalia as habilidades de compreensão 

auditiva, vocabulário, gramática e compreensão de textos. Em 

detalhes cada seção é assim subdividida: 



Seção 01 – Listening (Compreensão Auditiva) 

 Parte 01 – Photographs (20 Itens) 

 Parte 02 – Question-Response (30 Itens) 

 Parte 03 – Short Conversations (30 Itens) 

 Parte 04 – Short Talks (20 Itens) 

Seção 02 – Reading (Leitura) 

 Parte 05 – Incomplete Sentences (40 Itens) 

 Parte 06 – Error Recognition (20 Itens) 

 Parte 07 – Reading Comprehension (40 Itens) 

COMO É A PONTUAÇÃO DO TOEIC? 

Section 01 – Listening Comprehension: a “nota” vai de 5 a 495 

pontos. 

Section 02 – Reading Comprehension: a “nota” vai de 5 a 495 

pontos. 
 


