O exame ACT internacional - Perguntas frequentes
para coordenadores e centros de exames
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Centros de exames
P1: Os centros de exames podem optar por um único dia para aplicação do exame? Por
exemplo, a sexta-feira 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 a disponibilidade de seus
centros de exames.
Q2: Durante quanto tempo a equipe do centro de exames precisa estar no local?
R: A equipe do centro de exames precisa estar presente no mínimo 5,5 horas durante uma
sessão de exames. Há opções de duas sessões em um dia, uma sessão de manhã e uma à
tarde, cada sessão com duração de 5,5 horas. O horário da sessão matutina do exame é das
8h30 às 12h30, hora local. O horário da sessão vespertina do exame é das 13h30 às 18h00,
hora local. A equipe do centro de exames precisa chegar cerca de 30 ou mais minutos antes do
início da sessão do exame. Os centros de exames decidem como contratar a equipe e para
quais aplicações.
P3: Se um centro de exames não estiver preparado para aplicar o exame ACT, o exame
poderá ser oferecido posteriormente durante o ciclo de exames?
R: Sim. O centro de exames pode decidir quais aplicações deseja oferecer durante o processo
de estabelecimento do centro de exames. Os centros de exames que não estiverem
preparados para oferecer exames no início do ciclo, poderão começar os exames durante um
ciclo posterior, quando o centro estiver pronto.
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P4: Que tipo de pessoal o centro de exames deve ter?
R: Exigimos que haja disponível um coordenador de exames (para coordenação das
operações do local do exame) e um coordenador técnico (para configurar os computadores e o
download dos servidores e aplicativos dos exames). Para obter mais informações sobre o
pessoal necessário, acesse o Manual de Aplicação do Exame ACT para Exames Internacionais
(ACT Test Administration Manual for International Testing).
P5: Como são quatro sessões por período de exame, duas na sexta-feira e duas no
sábado, o mesmo coordenador de exames poderá trabalhar nas quatro sessões?
R: Sim. Os coordenadores podem trabalhar nas quatro sessões, se quiserem.

Treinamento
P6: Haverá alguma sessão de treinamento sobre a aplicação dos exames?
R: Sim. A ACT fornece manuais e vídeos para os centros de exames a título de referência
enquanto os centros se preparam para os exames. Há vídeos de treinamento disponíveis para
a equipe técnica, com duração de 30 a 60 minutos. Programamos também testes de preparo,
para orientar os administradores sobre os componentes técnicos da aplicação do exame e
confirmar que a arrumação dos centros de exames está correta.
P7: Quantos supervisores por examinado são exigidos?
R: Deve haver um supervisor de sala para cada 30 examinados. Para obter mais informações
sobre os requisitos de pessoal, acesse o Manual de Aplicação do Exame ACT para Exames
Internacionais.

Especificações do local de exames e políticas sobre o dia do
exame
P8: É necessário oferecer um local seguro para guardar os pertences dos examinados?
R: Não, isso não é exigido.
P9: Qual é a disposição exigida para a sala de exames? Por exemplo, qual deve ser a
distância entre os computadores e como podem estar 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. A configuração deve seguir os Requisitos de local e distribuição de mesas e
cadeiras para os exames internacionais computadorizados.
P10: Os examinados podem levar seus próprios computadores para fazer o exame?
R: Não. Os examinados não podem usar seus computadores pessoais. Visando garantir o
máximo de segurança, os computadores usados para testar examinados devem ter dispositivos
de segurança e configurações rigidamente controlados pelo centro de exames.
Se a escola fornece notebook para o aluno, e ele quiser usá-lo no exame, o aluno deverá fazer
o exame na escola, que deverá ter direito de administrador no dispositivo. Se a escola não tiver
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direito de administrador no notebook, este não poderá ser usado, independentemente de o
aluno optar por fazer o exame na escola.
P11: É permito usar papel de rascunho?
R: Não. Quadros brancos que podem ser apagados (com um lado em branco e o outro
quadriculado) são fornecidos aos examinados para rascunho. Os centros de exames fornecem
um quadro branco e um marcador por examinado.
P12: Qual é a política para o exame em regime standby?
R: Os centros de exames internacionais não oferecem a opção standby.
P13: Alguns exames dos EUA, como o GRE e o TOEFL não permitem que os
examinados levem ou usem nenhum tipo de relógio enquanto fazem os exames. Essa
política aplica-se ao ACT internacional?
R: Os examinados podem 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). Durante a realização do exame, o
examinado deverá tirar o relógio e colocá-lo sobre a mesa. O centro de exames pode impor
outros procedimentos que devem ser cumpridos pelos examinados.
P14: É permitido aos estudantes usar suas próprias calculadoras durante a prova de
matemática? Se for permitido, quais são as exigências e/ou restrições?
R: É permitido aos examinados usar as calculadoras aceitas pela Política da ACT sobre
calculadoras. Observe que, durante o exame, não estará disponível, nem será permitido o uso
de calculadoras instaladas na tela do computador.
P15: Quanto tempo duram os intervalos do exame? O sistema de exame fará
automaticamente o controle do intervalo na tela?
R: Haverá um intervalo de quinze 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 os examinados são impedidos de passar para o exame
seguinte até o término do intervalo.
P16: A que horas do dia o exame ACT deve começar?
R: Para a sessão da manhã, todos os examinados devem se apresentar e estarem prontos
para o exame até no máximo as 8h00, e para a sessão da tarde até no máximo as 13h30.

Tecnologia
P17: É obrigatório usar vigilância e retenção do vídeo durante 30 dias?
R: Não. Nem todos os centros de exames usam vigilância por vídeo. Porém algumas
instituições fazem essa exigência por motivo de segurança. O Manual de Aplicação do Exame
ACT para Exames Internacionais fornece informações específicas sobre as políticas de
vigilância e de gravação.
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P18: É necessário haver uma impressora fora da área dos exames?
R: Sim. 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.
P19: Conectividade com fio é um requisito?
R: Sim. Conectividade com fio é o requisito atual para todos os centros de exames.
WiFi está disponível para os locais onde menos de 30 examinados fazem o exame. Se um
centro de exames quiser usar uma rede WiFi, a ACT faz exigências adicionais de segurança de
rede que o centro de exames deve observar.
P20: O exame requer conexão de internet durante toda sua duração?
R: Não. Os centros de exames estão conectados à internet para o download do conteúdo do
exame antes do início dos exames e para enviar as respostas quando concluídos. A ACT usa
um sistema que permite que os exames continuem durante interrupções da conexão de
internet, desde que a conectividade local não seja prejudicada.
P21: De que tipos de recursos de TI os centros de exames precisam para dar suporte
aos exames online?
R: É necessário ter uma equipe técnica para verificar o preparo/prontidão antes e no dia do
exame. O estado de preparo dos centros de exames antes da data do exame depende de
quantas 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 é
automático e a equipe técnica não deve demorar mais do que alguns minutos da manhã para
concluir. Para mais detalhes, consulte os Requisitos técnicos da ACT para exames
internacionais computadorizados.
P22: Haverá um navegador com bloqueador para garantir que outras janelas não
possam ser abertas durante o exame?
R: Sim. Um navegador com bloqueador é usado para o exame online.
P23: O exame depende unicamente do navegador ou exige outro software?
R: O exame é feito para o navegador e os centros de exame precisam fazer o download do
software para o 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. Para mais detalhes, consulte os Requisitos técnicos da ACT para
exames internacionais computadorizados.
P24: O que acontece se houver falta ou corte de eletricidade?
R: O sistema pode ser reiniciado e é programado para fazer a recuperação e continuar de onde
o examinado parou. Informações sobre suporte técnico e para o dia do exame constam das
seguintes publicações:
•
•

Manual de Aplicação do Exame ACT para Exames Internacionais
Requisitos técnicos da ACT para exames internacionais online.
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P25: Se o computador falhar, o examinado tem oportunidade de usar outra máquina?
R: Sim, a contagem de tempo é interrompida se o computador falhar, para permitir tempo
suficiente para o uso de outro computador.
P26: É exigido um monitor de 19 polegadas? É necessário usar computadores desktop?
R: Não, não é necessário usar um monitor de 19 polegadas nem computadores desktop. O
mínimo exigido é uma tela de 14 polegadas. Consulte os Requisitos técnicos da ACT para
exames internacionais computadorizados quanto aos requisitos de hardware mínimos.
P27: As respostas são automaticamente gravadas durante o exame?
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, ele pode ser reiniciado, retomado sem
perda das respostas fornecidas, sendo que a contagem de tempo continua com o tempo que
faltava para sua conclusão.

Acomodações
P28: Quando são enviadas as acomodações para o ACT em papel?
R: Todas as solicitações, inclusive as solicitações de reconsideração, devem ser enviadas o
mais tardar até o prazo de inscrição para a data preferida do exame publicado (leia a coluna
Taxa de atraso obrigatória).
Observação: se um estudante fizer o exame em papel 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.
P29: Como os estudantes que precisam de acomodações especiais farão o exame ACT
com duração prolongada?
R: Os estudantes aprovados para tempo uma vez e meia mais longo em uma sessão (código
de duração 6) podem fazer o exame ACT online.
Os estudantes que precisam de vários dias para fazer os exames ou de outras acomodações
não disponíveis no exame online, podem fazer o ACT usando papel.
P30: Como os estudantes que precisam de acomodações especiais poderão escolher
entre o exame online e o feito no papel?
R: Durante a inscrição, o estudante indica sua necessidade de acomodação especial para
acesso ao exame ACT. Os estudantes que precisam ser testados em tempo uma vez e meia
mais longo em online e uma única sessão, serão encaminhados para agendamento da data e
do local do exame no sistema de inscrições. Os estudantes que precisam de outras
acomodações farão o exame no papel.
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P31: Como os estudantes poderão solicitar as acomodações para administração
internacional do ACT?
R: As solicitações de acomodação são enviadas pelas autoridades da escola pelo nosso
sistema de Disponibilidade e Acomodações para Exames (TAA). Todas as solicitações,
incluindo as de reconsideração, devem ser enviadas pelo sistema TAA até o prazo de inscrição
com atraso.

Exames online
P32: Exames online estão disponíveis?
R: Sim. É importante observar que a única diferença entre o exame online e a versão em papel
é a forma como serão aplicados. Como resultado, os materiais de preparo para o exame que
estão disponíveis na conta MyACT do examinado, continuarão a fornecer aos estudantes
ótimas informações e materiais que os ajudarão a se preparar para o ACT, quer seja na versão
online ou no papel.
P33: O exame online será uma avaliação do tipo Teste Adaptativo Computadorizado
(TAC)?
R: Não. O ACT internacional consiste em testes lineares. Cada examinado vê o mesmo
número de perguntas por matéria que os demais examinados.

Experiência do estudante
P34: Se os examinados concluírem um exame antes do tempo terminar, podem passar
para o próximo por conta própria?
R: Não. As seções da mesma matéria fazem parte do exame ACT online e todas as seções
têm limite de tempo. Os estudantes não podem passar para a seção seguinte até o tempo
previsto para a seção que estiverem respondendo se esgotar.
P35: 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 podem pular, revisar ou mudar respostas dentro da mesma seção do
exame durante o tempo alocado.
P36: As pontuações do exame de múltipla escolha podem ser vistas no dia do exame
em vez de mais tarde, na conta ACT na internet?
R: Não. As pontuações da seção de múltipla escolha do exame estão disponíveis para os
examinados na sua conta no site, em MyACT.org dois dias úteis depois do exame.
P37: Quando saem os resultados finais de todas as provas do exame e como os
estudantes podem ver seus resultados?
R: Quando disponível, as pontuações são publicadas online e acessadas por meio da conta
MyACT do examinado.

6
Atualização em abril de 2022

•
•
•

As pontuações de múltipla escolha geralmente ficam disponíveis dois dias úteis depois
dos exames para os estudantes que fizeram o exame ACT online.
As pontuações de redação geralmente ficam disponíveis duas ou três semanas depois
da pontuações de múltipla escolha.
As pontuações dos exames especiais geralmente ficam disponíveis de duas a dez
semanas depois da data do exame, dependendo da acomodação usada para o exame.

Se o estudante fez o exame de redação, suas pontuações gerais não serão divulgadas
oficialmente até que as pontuações da redação sejam incluídas.
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