
Exames On-line em Ambiente Doméstico - Requisitos de Inscrição

Os candidatos para o teste de 05 de junho devem realizar a inscrição até dia 10 de
maio. Os requisitos para a realização do teste devem ser confirmados antes da
inscrição:

1. Confirme se o equipamento e o ambiente da prova atendem aos requisitos.

Antes de se inscrever, verifique se o computador, a configuração do software e a
rede atendem aos requisitos do exame.

①Computador: sistema operacional Windows (7/10), a resolução da tela
recomendada é para ser definida para 1440 * 900 ou mais (a configuração mínima
é 1366 * 768 ou mais)

②Rede: A banda da internet deve ser de 20M e a velocidade 150Kb/s ou maior.

③Camera: A sala deve estar bem iluminada e a câmera deve estar desobstruída;

• O computador de teste deve trazer ou preparar uma câmera independente de
alta definição (acima de 300.000 pixels);

• Um telefone celular com uma câmera. Baixar o software designado pelo
centro de teste local;

④Entre na sala de reunião designada 1 hora antes do início do teste, e coloque o
celular na parte traseira esquerda ou traseira direita (1 metro), de modo que o
examinador possa ver a tela do computador e o examinando;

• O examinador pode verificar o ambiente de exame de cada examinando e os
certificados usados   para registro por meio do software designado 360 graus.

• Os candidatos precisam conectar seu celular à rede WIFI e ligar o "modo
avião".

• O telefone com câmera deve ter energia suficiente para garantir que não
desligue durante todo o teste.



⑤Fone de ouvido: som claro, bom efeito de isolamento acústico;

⑥Ambiente de exame: O exame deve ser realizado de forma independente em
uma sala segura, fechada e livre de interferências, e é proibido conduzi-lo em
locais abertos, como parques, cybercafés e restaurantes. Computadores, teclados e
outros materiais de teste devem ser colocados na mesa. Durante a prova, outras
pessoas estão proibidas de entrar e sair da sala. Não deve haver itens proibidos de
teste na sala de teste. Se o registro do teste for violado, o resultado do teste será
inválido.

Nota:

Não há necessidade de fazer anotações. Durante a prova, é proibido copiar e
registrar as perguntas do teste em papel, equipamento eletrônico, etc .;  Para
garantir a segurança das operações do teste, o centro de teste de podem precisar
coletar  algumas informações, incluindo: nome, foto, informações do certificado e
monitoramento de registros de áudio e vídeo durante o exame, etc. Somente
coletaremos e usaremos esses tipos de informações pessoais dentro do escopo
permitido por lei e quando necessário para os fins comerciais legítimos da Hankao
International (como manter a segurança do exame).

2. Bilhete de admissão e resultados

Os tíquetes de admissão ao teste serão emitidos para os participantes 10 dias antes
do início do teste. Você pode fazer login no site do serviço de teste de idioma
chinês (http://www.chinesetest.cn/index.do) 10 dias após o término do teste HSK
para verificar as pontuações e baixar o relatório de pontuação através do "Relatório
de pontuação extra" e enviá-lo para você ou cada instituição.

3. Formato do exame

Este teste será realizado em ambiente domestico. Se você tiver alguma dúvida,
entre em contato com a Hankao International.

Contato: Wei laoshi, Xian laoshi, Wang laoshi

http://www.chinesetest.cn/index.do


Telefone: 010-59307668/010-59307636/ 010-59307634

Endereço e-mail:

Consulta do candidato: kaoshi@chinesetest.cn

Consulta do centro de teste: kaowu@chinesetest.cn


