Exames ACT® computadorizados internacionais Perguntas frequentes para alunos, pais e orientadores
P1: Quando o exame ACT® passará a ser feito pelo computador (exame
computadorizado)?
R: A primeira data de realização do exame ACT computadorizado para estudantes
internacionais está prevista para setembro de 2018.
P2: Depois do lançamento em setembro de 2018, haverá opção de fazer o exame na
versão em papel?
R: Não. O exame ACT computadorizado será a única opção para os estudantes que não
moram nos EUA (e no Canadá), que fizerem a prova em um dia de exames ACT no exterior.
P3: Muitos estudantes estão preocupados em não obter uma boa pontuação no exame
computadorizado porque nunca fizeram provas usando esse método. A ACT pretende
oferecer exames simulados como prática? De que forma os estudantes podem ser
preparar para o exame ACT computadorizado?
R: A ACT pretende fornecer instruções e perguntas de prática no formato para computador,
para que os estudantes internacionais possam adquirir experiência em fazer exames nesta
modalidade. É importante observar que a única diferença entre o exame ACT computadorizado
e a versão em papel é a forma como serão aplicados. O exame ACT, em si, não será alterado.
Consequentemente, os materiais de preparo, tais como o Guia Oficial de Preparo para o
Exame ACT (The Official ACT Prep Guide), o Preparo ACT® on-line (ACT® Online Prep), Como
se preparar para o ACT (Preparing for the ACT) e os programas de preparo licenciados, tal
como o Jornada do estudante ACT (ACT Student Journey), oferecidos oficialmente pelos
parceiros da ACT, continuarão a ser excelentes informações e prática para estudantes e úteis
no preparo para o exame ACT, independentemente da opção de fazer o exame no computador
ou em papel. A partir de março de 2018, a ACT® Academy™ estará disponível gratuitamente
on-line com sugestões personalizadas para exercícios práticos e outros recursos baseados nos
resultados de um diagnóstico on-line.
P4: A ACT pretende reduzir o número de datas em que os exames podem ser feitos?
R: Não. Na verdade, com o lançamento do exame ACT computadorizado em setembro de
2018, pretendemos aumentar o número de sessões do exame, passando de cinco para até 24,
dependendo do local. A ACT empenha-se em ajudar estudantes internacionais a atingir suas
metas de estudos. Para tanto, oferecemos nosso exame em muitos países e nas mais variadas
datas possíveis, sempre priorizando a segurança e o custo acessível do exame.
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P5: O exame computadorizado adotado internacionalmente será equivalente ao exame
em papel adotado nos EUA? De que forma as faculdades poderão compará-los?
R: Sim. A única diferença entre o exame ACT computadorizado e a versão em papel é a forma
como serão aplicados. As pontuações terão o mesmo valor e continuarão a usar a escala de 1
a 36. As pontuações que devem ser informadas às faculdades serão enviadas para as
instituições de ensino superior e aos orientadores de matrículas, da mesma forma que é isso é
feito atualmente. É do entender da ACT que isso não causará expectativas diferentes quanto
aos prazos para o envio das pontuações, no que se refere aos estudantes que fizerem o exame
computadorizado.

P6: Os resultados obtidos nos exames computadorizados terão o mesmo valor para as
universidades? De que forma as universidades irão comparar os resultados com o
formato americano em papel?
R: Sim. As pontuações obtidas na versão computadorizada do exame ACT terão o mesmo
significado que as obtidas na versão em papel e serão tratadas igualmente pelas
universidades. Os estudos comparando as duas modalidades de exame já estarão concluídos
antes do lançamento em setembro de 2018.

P7: Quantas sessões o exame ACT computadorizado terá, e quantas perguntas haverá
por sessão?
R: Esse exame será exatamente igual ao da versão em papel. O exame ACT terá as mesmas
quatro seções de conteúdo que avaliam o idioma inglês (75 perguntas), matemática (60
perguntas), leitura (40 perguntas) e ciências (40 perguntas), além de uma seção opcional de
redação (1 pergunta).

P8: Como as acomodações funcionarão nesse novo formato?
R: A ACT empenha-se em oferecer avaliações de alta qualidade, visando possibilitar condições
semelhantes e justiça para todos estudantes, inclusive aqueles com deficiências.
Consequentemente, a ACT continuará a oferecer acomodações para os estudantes que se
qualificarem. Estudantes devem continuar em contato com as autoridades de suas respectivas
escolas para solicitar acomodações disponíveis por meio do nosso Sistema de Disponibilidade
e Acomodações de Exames (Test Accessibility and Accommodations System - TAA).
P9: Por que a ACT está deixando de aplicar a versão do exame em papel para aplicar a
computadorizada? Alguma coisa errada com a versão em papel?
R: Não. Não há nada errado com a versão em papel. O exame ACT computadorizado,
contudo, possibilitará uma experiência personalizada, segura e escalável para quem fizer a
prova. A ACT está abandonando a versão em papel para fornecer aos estudantes mais
oportunidades de fazer o exame e rapidez na divulgação das pontuações. Embora não haja
nada errado com a versão atual em papel, a ACT está sempre em busca de melhores formas
para atender às necessidades de seus clientes.
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P10: Por que a ACT está adotando a versão computadorizada primeiramente no
exterior? Ela também estará disponível nos EUA?
R: A ACT já vem oferecendo exames computadorizados nos EUA desde o segundo trimestre
de 2015 para os estudantes que fazem a prova como parte de um programa de estado ou
distrito. Esses estudantes fazem a prova na escola, durante o horário de aula. Estados e
distritos podem optar por usar a versão computadorizada ou a versão em papel.
P11: Eu poderei fazer o exame computadorizado no centro de exames normal ou na
minha escola?
R: A lista final de centros de exames que oferecerão o ACT computadorizado ainda não está
disponível. Visando atender à crescente demanda, a ACT usará uma combinação dos centros
de exame existentes capacitados a oferecer o exame ACT computadorizado e novos centros
comerciais de exames.
P12: Quando o estudante pode esperar receber suas pontuações?
R: Os estudantes que fazem o ACT computadorizado poderão receber as pontuações dois ou
três dias depois de fazerem as provas de múltipla escolha. As pontuações do exame ACT
escrito opcional irão demorar um pouco mais, pois as provas são corrigidas por dois
profissionais treinados para esse fim.
P13: A ACT pode ajudar a localizar um centro de exames para aqueles estudantes que
estiverem com dificuldade para achar uma vaga?
R: Sim. Se tiver algum problema, envie um e-mail para o Atendimento ao Cliente da ACT.
Nossos representantes estarão à disposição das pessoas que tiverem dúvidas específicas
sobre inscrição e agendamento. O e-mail de contato pode ser localizado aqui
https://www.act.org/content/act/en/contact-act.html
P14: Qual será o preço da inscrição para o ano letivo de 2018-2019?
R: A ACT está criando a tabela de preços para o ano letivo de 2018-2019. Os preços deverão
ser publicados nos meses de verão dos EUA de 2018.
P15: O resultado será enviado automaticamente para as universidades/faculdades?
R: As pontuações serão enviadas para as faculdades e universidades escolhidas pelo
estudante, como tendo sido feito até agora. Se o estudante autorizar que suas pontuações
sejam enviadas para determinadas universidades, conforme uma relação que fornecer durante
o processo de inscrição, elas serão automaticamente enviadas quando estiverem prontas.

P16: O tempo permitido para fazer as provas para a versão computadorizada do exame
ACT será o mesmo que o permitido atualmente para a versão em papel?
R: A ACT está conduzindo estudos de pesquisa no momento. Ainda não ficou determinado se
haverá alguma mudança significativa no tempo das provas.
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