Recursos de comparação internacional do ACT e SAT 2018-20191

Preço

The ACT® Test

SAT®

(ACT)

(College Board)

• $150,00
• $166,50 (com redação)

• $88,50 - $100,50
• $105,50 - $117,50 (com redação)

Preços sujeitos a alterações

Dependendo do local

Finalidade

Criado para medir o desempenho acadêmico em:
• Leitura
• Matemática
• Inglês
• Redação (opcional)
• Ciências

Criado para medir:2
• Leitura
• Matemática
• Redação e Idioma
• O Teste SAT (opcional)

Aceito para
admissão a
universidades

O ACT é aceito por todas as faculdades e universidades dos EUA com
cursos de quatro anos e por mais de 225 universidades no mundo.

Aceito por todas as faculdades dos EUA.3

Estudantes que
terminaram o ensino
médio testados em
20174
Conteúdo do exame

2.030.038

1.839.664

Exame de matemática ACT (60 itens, 60 minutos)
Múltipla escolha - 100%
• Preparo para matemática mais avançada
-- Número e quantidade
-- Álgebra
-- Funções
-- Geometria
-- Estatística e probabilidade
• Integração de habilidades essenciais
• Modelos

Matemática SAT (total de 58 itens, 80 minutos)
Parte com uso de calculadora (38 itens, 55 minutos)
Múltipla escolha 79% Preenchimento 21%
• Álgebra básica
• Resolução de problemas e análise de dados
• Passaporte para matemática avançada
• Outros temas
Parte sem uso de calculadora (20 itens, 25 minutos)
Múltipla escolha 75% Preenchimento 25%
• Álgebra básica
• Passaporte para matemática avançada
• Outros temas

Exame de leitura ACT (40 itens, 35 minutos)
Múltipla escolha - 100%
• Ideias e detalhes importantes
• Criação e estrutura
• Integração do conhecimento e ideias

Leitura e redação baseadas em evidências SAT
Exame de leitura (52 itens, 65 minutos)
• Literatura do EUA e mundial
• História/Estudos sociais
• Ciências
Exame de redação e idioma (44 itens, 35 minutos)
• Carreiras
• História/Estudos sociais
• Humanas
• Ciências

Exame de inglês ACT (75 itens, 45 minutos)
Múltipla escolha - 100%
• Produção da redação
-- Desenvolvimento do tema
-- Organização, unidade e coesão
• Conhecimento do idioma
• Convenções do inglês padrão
-- Estrutura e formação de sentenças
-- Pontuação
-- Uso

Exame de ciências (40 itens, 35 minutos)
Múltipla escolha - 100%
• Interpretação dos dados
• Investigação científica
• Avaliação de modelos, inferências e resultados experimentais

Não há exame de ciências
Observação: o exame de leitura consiste em 40% de ciências e o
exame de redação e idioma consiste em 25% de ciências.

Formatos de trechos do exame de ciências:
• Representação de dados
• Resumos de pesquisas
• Pontos de vista conflitantes

Método de
pontuação

Exame de redação ACT (1 pergunta, 40 minutos)
Mede a habilidade de redação reforçada durante o ensino médio
Aulas de inglês e cursos de composição de nível de admissão à
universidade Consiste em um exame de 40 minutos.

Teste SAT (opcional) (1 pergunta, 50 minutos)
Testa as habilidades de leitura, análise e redação; os estudantes
produzem uma análise escrita de um texto original fornecido.

Pontuação baseada no número de respostas corretas.
Não há penalização por resposta incorreta.

Pontuação baseada no número de respostas corretas.
Não há penalização por resposta incorreta.

1. Empreendemos todos os esforços para apresentar as informações do ACT e SAT de forma correta e concisa. Todas as informações foram obtidas em publicações oficiais e sites das organizações.
2 www.collegeboard.org/releases/2014/expand-opportunity-redesign-sat.
3 Informações obtidas em https://collegereadiness.collegeboard.org/about/benefits
4 Dados fornecidos por ACT, Inc. e Education Week.
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Escalas de
pontuação do
exame

The ACT® Test

SAT®

(ACT)

(College Board)

Pontuação geral do ACT: 1–36
• Média de quatro exames
• Sem incluir leitura

Pontuação geral do SAT: 400-1600
• Soma da pontuação de duas seções
• Sem incluir exame

Exame de matemática ACT: 1–36

Matemática SAT: 200-800

Exame de leitura ACT: 1–36

Leitura e redação baseadas em evidências SAT: 200-800

Exame de inglês ACT: 1–36
Exame de ciências ACT: 1–36

Não há exame de ciências

Exame de redação ACT (opcional): 2-12

Teste SAT (opcional): 2-8

Pontuações e indicadores adicionais
(As novas pontuações e novos indicadores fornecem aos estudantes, pais e
educadores mais detalhes para que possam planejar melhor como ter êxito no
futuro.)
• Pontuação STEM: 1–36
• Pontuação ELA: 1–36
• Indicador de progresso quanto ao preparo para a carreira
• Indicador de progresso quanto à complexidade do exame

Informações
sobre o
estudante

Seção do perfil do estudante
Quando os estudantes completam a seção Perfil, o ACT conecta seus interesses,
capacidades e valores próprios com as possibilidades educativas e profissionais
em potencial.
• Informações sobre admissão/inscrição
• Planos, interesses e metas de educação
• Planos extracurriculares para a faculdade
• Assistência financeira
• Formação (dados demográficos)
• Cursos, notas e atividades extracurriculares durante o ensino médio
• Realizações fora da sala de aula
Planejamento dos estudos e da carreira
• Inventário de interesses ACT5
• Mapa do mundo de trabalho ACT6
• Cursos e especializações universitários

Questionário descritivo do estudante
• Formação (dados demográficos)
• Formação acadêmica
• Atividades no ensino médio e comunitárias
• Esportes
• Planos do estudante para a faculdade

Usos comuns7

•
•
•
•
•

Admissões
Identificação de talentos
Orientação acadêmica
Decisões sobre as disciplinas a cursar no primeiro ano da faculdade
Concessão de créditos de cursos, principalmente das matérias de inglês e
matemática
• Concessão de bolsas de estudo (não é o único critério)

•
•
•
•

Serviços de
pesquisa8

•
•
•
•
•

• Serviço de perfil da turma
• Serviço de pesquisa de validação

5.

6.
7.
8.

Serviço de perfil da turma
Serviço de admissão
Serviço de colocação em cursos
Serviço de pesquisa de retenção
Serviço de informações sobre inscrição ACT (ACT EIS)

Admissões
Identificação de talentos
Orientação acadêmica
Concessão de bolsas de estudo (não é o único critério)

O inventário de interesses ACT corresponde seus interesses e habilidades às descrições de vagas de emprego. Uma das tarefas mais difíceis que os estudantes enfrentam é encontrar ocupações apropriadas às suas metas e
características pessoais. O inventário de interesses ACT faz com que os estudantes se concentrem na exploração de suas carreiras, mostrando o Mapa do Mundo de Trabalho que eles queiram explorar. Ao explorar, eles podem
encontrar as ocupações que, de outra forma, não teriam visto.
O Mapa do Mundo de Trabalho ACT organiza as ocupações em seis grupos (tipos ocupacionais), 12 regiões e 26 áreas de carreira (grupos de empregos semelhantes). Ele mostra como as ocupações se relacionam entre si, de acordo
com as tarefas primárias de trabalho.
Universidades os usam regularmente para identificar e qualificar a admissão de estudantes.
Grupos de pesquisas de serviços os usam regularmente para estudar dados demográficos e fazer análises comparativas.

© 2018 by ACT, Inc. Todos os direitos reservados.
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