DATA DO TESTE
PRAZO PARA A INSCRIÇÃO
9 de setembro de 2017
4 de agosto de 2017
28 de outubro de 2017
22 de setembro de 2017
9 de dezembro de 2017
3 de novembro de 2017

Datas
internacionais
dos testes

14 de abril de 2018
9 de março de 2018
9 de junho de 2018
4 de maio de 2018

2017
2018
www.act.org/theact/international

CUSTOS DOS EXAMES INTERNACIONAIS
ACT (sem redação) será de 103,50 USD Consulte no nosso site se a universidade onde gostaria
ACT com redação será de 120,00 USD de estudar exige ou recomenda um exame de redação.

Por que fazer o ACT

O exame ACT® é:



O exame de admissão à universidade que a maioria dos estudantes
que estão concluindo o ensino médio faz nos Estados Unidos.

O ACT é confiável e bem fundamentado. Estudantes e
universidades confiam nas pontuações do ACT há mais de 50 anos
para determinar o nível de preparo dos estudantes para cursos
universitários.



Aceito por todas as universidades com cursos de quatro anos nos
Estados Unidos e por mais de 225 universidades no mundo.

O ACT é o único exame de admissão a universidades que oferece
uma seção de ciências e pontuação.



O ACT fornece uma pontuação STEM para indicar o preparo para
cursos universitários em ciências, tecnologia, engenharia e
matemática.



O relatório de pontuação do ACT fornece recomendações para
cursos de formação universitária que se amoldam aos seus
interesses, capacidade e valores.



Um exame de admissão exigido dos estudantes pelas
universidades de todo o mundo quando avaliam os candidatos e
seu histórico de graduação.







Oferecido em centros de testes em 140 países.

Conteúdo do exame
O exame ACT consiste em questões de múltipla escolha sobre inglês,
matemática, leitura e ciências. O exame ACT geralmente requer 3
horas e 35 minutos para ser concluído, incluindo um breve intervalo.
O ACT oferece um exame de redação opcional de 40 minutos, que a
maioria dos estudantes internacionais seleciona.
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Suas pontuações podem qualificar você para bolsas de estudo por
mérito.



Envie suas pontuações para até quatro universidades sem custo
adicional.



Se fizer o ACT mais de uma vez, você seleciona a data do teste
cujo resultado deseja enviar para as escolas de sua escolha.



Alguns estudantes optam por fazer o ACT e o SAT e enviar as duas
pontuações.

Preparo on-line para o ACT
O exame ACT oferece muitas maneiras úteis para que você se
esforce ao máximo ao fazer o exame ACT:
ACT Online PrepTM — criado visando preparar o estudante para o
exame ACT, a qualquer hora, em qualquer lugar.



The Official ACT Prep Guide—(Guia Oficial de Preparo para o
Exame ACT) é um caderno autorizado pelo ACT que contém cinco
exames de prática, cada um com um exame de redação opcional.



Exemplo das perguntas, dicas e instruções, mais a pergunta do dia
encontram-se no site do ACT, em Perfil ACT.
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