Exames ACT® computadorizados internacionais Perguntas frequentes para coordenadores e centros de
exames
Perguntas sobre os centros de exames
P1: As escolas podem optar por um dia para aplicação do exame? Por exemplo, a sextafeira pode não ser o dia ideal para aplicação dos exames porque é um dia de aula.
R: Sim, isso é feito durante o processo de estabelecimento do centro de exames, quando os
centros programam as sessões de acordo com a demanda local e disponibilidade de seus
centros de exames. Os alunos só poderão se inscrever para as sessões de exame abertas.
P2: Durante quanto tempo os fiscais precisarão estar no local?
R: A presença de um fiscal necessária é de no mínimo 5,5 horas, e no máximo o dia inteiro de
exames. Os centros de exames decidirão como contratar as equipes e quais exames aplicar.
P3: Qual é o prazo para providenciar os locais específicos dos exames
computadorizados?
R: A ACT divulgará os locais de realização dos exames computadorizados no dia 20 de julho
de 2018, quando forem abertas as inscrições. Se você estiver estabelecendo um centro de
exames, entre em contato com a ACT o mais breve possível, mas saiba que estamos sempre
atualizando e acrescentando à lista dos nossos centros de exames.
P4: Se um centro de exames não estiver preparado para aplicar a versão do exame ACT
computadorizado, o exame poderá ser oferecido posteriormente durante o ciclo de
exames?
R: Sim. Observe que a partir de setembro de 2018, nenhum centro de exames fora dos EUA
aplicará a versão em papel do exame. O centro de exames pode decidir quais aplicações do
exame computadorizado deseja oferecer durante o processo de estabelecimento do centro de
exames.
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P5: No caso dos centros que não dispõem de uma sala de computação, o que os
estudantes devem fazer para localizar onde o exame computadorizado pode ser feito?
R: Os estudantes poderão escolher em qual centro fazer o exame quando se inscreverem online para o exame ACT. Os centros de exames são aprovados durante o processo de
estabelecimento, sendo que já concluímos a primeira rodada do processo. A lista será
publicada quando as inscrições forem abertas em julho de 2018. Se um estudante estiver com
dificuldade para localizar um centro de exames ele deve entrar em contato com a ACT usando
o seguinte formulário: https://www.act.org/content/act/en/contact-act.html.
P6: Que tipo de pessoal deverá trabalhar no centro?
R: Não haverá nenhuma mudança significativa quanto aos requisitos de pessoal. Mas
solicitamos a presença de um coordenador técnico para ajudar a configurar os computadores e
o download dos servidores e aplicativos dos exames.
P7: Como haverá quatro sessões por período de exame, duas na sexta-feira e duas no
sábado, o mesmo coordenador poderá trabalhar nas quatro sessões?
R: Sim, os coordenadores de exames podem trabalhar nas quatro sessões, se quiserem.

Treinamento
P8: Haverá alguma sessão de treinamento sobre a aplicação dos exames
computadorizados?
R: Sim. A ACT organizou manuais e vídeos para serem usados como referência enquanto os
centros se preparam para o exame computadorizado. O treinamento do pessoal técnico será
feito por meio de vídeos e devem ter de 30 a 60 minutos de duração. Programamos também
testes de preparo, para orientar os administradores sobre os componentes técnicos da
aplicação do exame e confirmar que a instalação dos locais está correta.
P9: Prevalece ainda a expectativa de haver um supervisor de sala para cada 25
estudantes?
R: Sim, o quadro de pessoal será igual ao atual.

Especificações do local de exames e políticas sobre o dia do
exame
P10: É preciso usar cadeiras com rodízios e assentos acolchoados?
R: O tipo de cadeira atenderá às políticas e aos procedimentos atuais da ACT. Cadeiras com
rodízios e assentos acolchoados podem ser usadas, mas não são exigidas.
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P11: É necessário oferecer um local seguro para guardar os pertences dos candidatos?
R: Não. Isso não é exigido para a aplicação do exame ACT computadorizado.
P12: Qual é a disposição exigida para a sala de exames? Por exemplo, qual deve ser a
distância entre os computadores e como estarão distribuídos?
R: A distribuição nas salas deve minimizar qualquer possibilidade de um comportamento
proibido. Em todos os casos, é muito importante que quem faz a prova não possa ver as
telas dos demais. Requisitos detalhados estão disponíveis para consulta pelos centros de
exames, no website de estabelecimento dos centros de exames.
P13: Os estudantes poderão usar seus próprios computadores para fazer o exame, e
quais serão as diretrizes?
R: Não, os estudantes não poderão usar seus próprios computadores. Visando garantir o
máximo de segurança, os computadores usados para testar estudantes devem ter dispositivos
de segurança e configurações rigidamente controladas pelo centro de exames. Cada centro de
exames deverá fornecer computadores para a aplicação do exame ACT computadorizado. Pelo
método computadorizado, o exame ACT deve ser aplicado em um computador de propriedade
do centro de exames que detém o direito de administrador sobre ele. O estudante não pode ter
direito de administrador do computador.
P14: Os estudantes poderão usar papel para fazer cálculos para as perguntas de
matemática e ciências? Se puderem, receberão papel para isso?
R: Sim, será permitido usar rascunho em quadro brancos que podem ser apagados, com um
lado em branco e o outro quadriculado. O centro de exames fornecerá um quadro branco e um
marcador por estudante. Os estudantes poderão solicitar mais folhas do quadro brando no
centro de teste onde estiverem, se necessário.
P15: Os comprovantes de inscrição não serão impressos (ou seja, estarão nas telas dos
computadores antes de fazer login para começar o exame)?
R: Desta vez, os comprovantes de inscrição não serão gerados pelo sistema de inscrição. Os
estudantes deverão apresentar documentos de identidade com fotos para fazerem o exame.
P16: De acordo com o modelo de exame computadorizado, haverá alguma alteração na
política de Standby e mudança de Opção de Exame (Test Option)?
R: No início de setembro de 2018 os centros de exames internacionais não mais oferecerão
exames para quem estiver em standby. Com a adoção de exames no computador, os alunos
que estiverem em centros internacionais poderão conferir a capacidade em tempo real no
sistema de inscrições. Os prazos para inscrições dentro das datas limite permanecerão
praticamente os mesmos que foram até agora. A inscrição atrasada estará disponível para
exames fora dos EUA, e esse prazo será de uma semana antes da data do exame.
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P17: Alguns exames dos EUA, como o GRE e o TOEFL não permitem que os estudantes
levem ou usem nenhum tipo de relógio enquanto fazem os exames. Essa política
também se aplicará aos estudantes que fizerem o modelo de exame computadorizado?
R: Estudantes poderão usar os relógios aceitos pelos Termos e Condições da ACT. São
proibidos todos os relógios com capacidade de gravação, câmera, internet, comunicação ou
calculadora (p.ex., smartwatch ou pulseira fitness). O centro de exames pode impor outros
requisitos para quem fizer o exame.

P18: Os estudantes podem usar suas próprias calculadoras durante a prova de
matemática? Se possível, quais são as exigências e/ou restrições?
R: Estudantes poderão usar as calculadoras aceitas pelas políticas da ACT. Observe que não
estará disponível, nem será permitido o uso da calculadora instalada no computador durante o
exame.

P19: O exame ACT em papel prevê um intervalo de 10 a 15 minutos depois do exame 2.
Quantos minutos (10 ou 15) serão concedidos como intervalo durante o exame ACT
computadorizado? O sistema de exame fará automaticamente o controle do intervalo na
tela?
R: Os intervalos para o exame computadorizado seguirão os mesmos concedidos para o
exame em papel. Haverá um intervalo de 15 minutos depois do segundo exame, e de cinco
minutos depois do quarto exame para quem continuar na seção de redação. O sistema marca o
intervalo automaticamente na tela e o estudante são poderá continuar para o exame seguinte
até o término do intervalo.

P20: O exame ACT computadorizado deve ter início na mesma hora que o exame ACT
em papel para estudantes em todas as sessões?
R: Atualmente, a hora de chegada para a sessão da manhã é até 08h00, e 13h30 para a
sessão da tarde.

Perguntas sobre tecnologia
Tecnologia nos centros de exames não relacionada à configuração do computador
P21: É obrigatório usar vigilância por DVD/CFTV e retenção do vídeo durante 30 dias?
R: Nem todos os centros de exames usarão a vigilância por DVD/CFTV. Porém algumas
instituições fazem essa exigência por motivo de segurança. Esse processo de fiscalização será
muito parecido com o usado atualmente. O manual de aplicação de exames computadorizados
(CBT, na sigla em inglês) fornecerá informações específicas sobre vigilância e políticas de
gravação.
P22: É necessário haver uma impressora fora da área dos exames?
R: É necessário haver acesso a uma impressora. Recomenda-se que a impressora seja
utilizada fora da área de exames a fim de limitar distrações para estudantes.
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Tecnologia sobre apresentação e aplicação dos exames
P23: É exigido usar conectividade com fio?
R: Conectividade com fio é o requisito atual. O exame computadorizado ACT está programado
para ser distribuído por rede com fio, não sendo compatível com rede sem fio no momento.
P24: O exame requer conexão de internet durante toda sua duração, ou pode perder
acesso?
R: Os locais dos exames devem estar conectados à internet para o download do conteúdo do
exame antes do início dos exames e para enviar as respostas quando concluídos. A ACT usará
um sistema que permitirá que os exames continuem durante interrupções da conexão de
internet, desde que a conectividade local não seja prejudicada.
P25: Qual será o procedimento a seguir se a velocidade da internet for baixa, ou se
houver perda total de conectividade durante o exame? (p.ex., se isso acontecer, os
candidatos poderão passar da sessão da manhã para a da tarde, ou de sexta-feira para
sábado?) As perguntas já respondidas serão perdidas durante as interrupções da
internet?
R: O download do exame será feito e apresentado em uma máquina local trabalhando em rede
local, em vez de usar uma conexão de internet. A velocidade da internet só interfere no tempo
que demora para o download do exame. Caso haja corte de energia, o centro de exames
deverá consultar a equipe de suporte técnico. Algumas exceções (p.ex., falta de eletricidade ou
evacuação da sala de exames) podem exigir o agendamento de uma nova data, mas elas
serão analisadas caso a caso.
P26: De que tipos de recursos de TI os centros de exames precisam para oferecer os
exames computadorizados?
R: É necessário ter uma equipe técnica que possa verificar o preparo/prontidão antes e no dia
do exame. O estado de preparo dos locais para aplicação do exame computadorizado antes da
data do exame dependerá de quantos estações de trabalho precisam ser instaladas e por esse
motivo, os recursos necessários podem variar. Quando o teste de preparo for concluído, o
download do exame será automático e a equipe técnica não deverá demorar mais do que
alguns minutos da manhã para concluir.
P27: Haverá um navegador com bloqueador para garantir que outras janelas não
possam ser abertas durante o exame?
R: Sim, haverá um navegador com bloqueador.
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P28: O exame depende unicamente do navegador ou exige outro software?
R: O exame é feito para o navegador, mas os locais de exame precisarão fazer o download do
software do navegador com proteção. A equipe técnica deve ler com atenção os requisitos para
garantir que o software e os números de versão corretos estejam instalados nas estações de
trabalho do exame.
P29: O que acontece se houver corte ou falta de eletricidade?
R: Um sistema pode ser reiniciado e é programado para fazer a recuperação e continuar de
onde o estudante parou. Informações sobre suporte técnico e para o dia do exame constarão
do Manual de Administração e Guia Técnico.
P30: Se houver falha do computador, a pessoa fazendo o exame terá tempo adicional
para o login em outra máquina?
R: Sim, a contagem de tempo será interrompida se o computador falhar, para permitir tempo
suficiente para o uso de outro computador.
P31: É preciso ter um monitor de 19 polegadas? Se for o caso, isso determinará se
notebooks podem ou não ser usados em contrapartida aos computadores desktop. É
necessário usar computadores desktop?
R: Não, não é necessário usar um monitor de 19 polegadas nem computadores desktop. A
ACT está conduzindo estudos de pesquisa para determinar o menor tamanho de tela que pode
ser usado. Nesta ocasião, o exigido é uma tela de 14 polegadas. O conteúdo do ACT em telas
menores pode não ser de fácil leitura, o que prejudicaria o melhor desempenho dos estudantes.
À medida que a tecnologia continua a progredir, a ACT continua a avaliar requisitos técnicos e
a introduzir ajustes que permitam que o ACT seja aplicado da forma mais flexível possível em
uma grande variedade de dispositivos digitais.
P32: A resposta será automaticamente gravada durante o exame? Se houver algum
problema técnico/eletrônico, o exame voltará na sessão em que parou, sem perder
nenhuma resposta?
R: As respostas do exame e a redação são gravadas à medida que o exame for feito. Se o
exame for interrompido devido a problemas técnicos/eletrônicos, ele pode ser reiniciado sem
perda das respostas fornecidas, e continuará pelo tempo que faltava para sua conclusão.
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Perguntas sobre acomodações
P33: As acomodações para o exame ACT em papel serão enviadas mais cedo do que
são enviadas atualmente?
R: Os pedidos de acomodações devem ser feitos da mesma maneira que são para o processo
atual de exames. Todas as solicitações, inclusive as de reconsideração, devem ser enviadas
até o último prazo da data de exame de preferência. Observe, no entanto, que se um aluno
fizer o exame em papel e lápis e enviar uma solicitação (ou solicitação de reconsideração)
durante o período de inscrição atrasada, os materiais do exame podem não chegar antes do
primeiro dia das provas. Chegarão em tempo para os exames durante o período especial das
provas.
P34: Como os estudantes com deficiências se apresentando internacionalmente,
incluindo no Canadá, farão o exame ACT com duração prolongada?
R: A partir de setembro de 2018, a ACT começará a oferecer a versão computadorizada do
exame ACT internacionalmente, incluindo o Canadá. Os estudantes aprovados para terem 50%
mais de tempo em uma sessão (código de duração 6) poderão fazer o exame ACT no
computador ou poderão solicitar a versão em papel.
Os estudantes que precisarem de mais tempo, incluindo os 50% a mais em uma sessão, ou
outras acomodações não disponíveis no exame computadorizado, poderão fazer o ACT usando
papel e lápis.
P35: Como os estudantes com deficiências poderão escolher entre o exame
computadorizado e o feito com papel e lápis.
R: Durante a inscrição, os estudantes indicarão a necessidade de acomodações para acesso
ao ACT. Depois disso, o estudante terá de optar entre a preferência pelo exame
computadorizado em centro de testes ou fazer no papel e lápis em sua casa. Se optar pelo
exame no computador com o código de duração 6 (50% a mais de tempo), o próprio estudante
agendará a data e o local do exame, de acordo com o sistema de inscrição. Se o estudante
preferir fazer a versão em papel e lápis, o agendamento será feito pela escola onde estuda,
como ocorre atualmente.
Observação: a versão no computador só estará disponível para os estudantes que puderem
fazer o exame com 50% mais de tempo em uma sessão. As demais acomodações serão
oferecidas na versão em papel e lápis.
P36: Como os estudantes poderão solicitar as acomodações para administração
internacional do ACT?
As solicitações de acomodação continuarão a ser enviadas pelas autoridades da escola por
meio do nosso Sistema de Disponibilidade e Acomodações de Exames (Test Accessibility and
Accommodations System - TAA). Todas as solicitações, incluindo as de reconsideração, devem
ser enviadas por meio do sistema TAA até o prazo de inscrição com atraso.
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Perguntas gerais sobre o exame ACT computadorizado
P37: Quando a ACT terá os exames de prática/preparo/piloto de simulação disponíveis
para a versão computadorizada, para que os estudantes possam praticar e se familiarizar
com eles?
R: No mês de maio, a ACT forneceu exames de prática, com e sem controle de tempo, no
formato para computador, para que os estudantes internacionais possam adquirir experiência
em fazer exames nesta modalidade. Clique aqui para testar os exames de prática.
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) (recuso on-line gratuito) 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 ACT, independentemente da opção de fazer o exame no
computador ou em papel. Em muitos locais, a ACT® Academy™ também oferece
gratuitamente um recurso on-line com sugestões personalizadas para exercícios práticos e
outros recursos baseados nos resultados de um diagnóstico on-line.
P38: O Canadá também adotará o sistema computadorizado para o exame ACT, ou
continuará a oferecer o exame em papel?
R: O Canadá passará a oferecer o exame computadorizado. Todo local que não seja um
território dos EUA usará o exame ACT computadorizado.

Segurança
P39: Houve algum problema em grande escala nos EUA com o exame
computadorizado? A ACT já considerou seriamente como abordar esse tipo de risco?
R: Da mesma forma que com o exame em papel, os computadorizados estão sujeitos aos
riscos de segurança. Os profissionais de segurança da ACT estão cientes dessas ameaças e
trabalham continuamente para garantir a aplicação segura do exame ACT computadorizado.
P40: O exame computadorizado internacional de 2018 será do tipo exame adaptativo
computadorizado (CAT, na sigla em inglês)?
R: Não, o exame internacional de 2018 não será um CAT. Os exames internacionais em 2018
serão computadorizados, lineares. Cada estudante verá o mesmo número de perguntas por
matéria que os demais estudantes.

Remuneração para o centro de exames
P41: O modelo de pagamento do exame computadorizado vai mudar?
R: Detalhes sobre esse tipo de remuneração estão sendo discutidos.
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P42: A remuneração continuará a mesma, aumentando de acordo com o número de
sessões?
R: Detalhes sobre esse tipo de remuneração estão sendo discutidos.

Experiência do estudante
P43: O exame terá seções com controle de tempo, ou os estudantes poderão passar de
um exame para outro no seu próprio ritmo?
R: As seções da mesma matéria farão parte do exame ACT computadorizado e todas as
seções terão limite de tempo. Os estudantes não poderão prosseguir para a seção seguinte até
que o tempo previsto se esgotar para a seção que estiverem respondendo.
P44: Os estudantes podem pular perguntas e voltar para perguntas anteriores (na
mesma seção do exame) para revisar ou mudar as respostas?
R: Sim, os estudantes poderão pular, revisar ou mudar respostas dentro da mesma seção do
exame durante o tempo alocado.
P45: As pontuações dos exames de múltipla escolha (sem ser redação) serão
visualizadas na tela pelo modelo de exame computadorizado on-line no dia do exame, e
não posteriormente por meio da conta da ACT na internet?
R: Não. As pontuações da seção de múltipla escolha do exame estarão disponíveis para o
estudante na sua conta da ACT dois ou três dias úteis depois do exame.

P46: Quando sairá o resultado final (pontuações de múltipla escolha + redação) e como
os estudantes poderão visualizar seus resultados?
R: As pontuações da seção de múltipla escolha do exame poderão estar disponíveis para o
estudante na sua conta ACT dentro de dois ou três dias úteis depois do exame. As pontuações
da redação serão publicadas on-line assim que estiverem prontas. Calculamos que os
estudantes internacionais receberão suas pontuações duas ou três semanas depois da data do
exame. As pontuações não são divulgadas oficialmente antes que as pontuações da redação
sejam adicionadas.

P47: Muitos estudantes viajam para outros países e cidades para fazer o exame, e se
preocupam com falhas imprevistas da rede e das estações de trabalho dos centros de
exames. Eles poderão fazer um exame de recuperação imediata do ACT
computadorizado no mesmo dia ou no dia seguinte, para que possam providenciar a
reserva de hotel ou passagem de volta?
R: Não. Não será possível fazer imediatamente um exame de recuperação do exame
computadorizado. A ACT seguirá as mesmas políticas usadas atualmente sobre como refazer
ou reprogramar exames. É por esse motivo que a ACT testa o estado de preparo de cada
centro antes da data do exame de setembro de 2018,
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