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ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DOS TESTES ACT – TESSERA E WORKKEYS NA 

FATEC AMERICANA 

 
Os exames serão realizados nos seguintes dias, horários e local: 
 

Dia Período Horário de Início Local 

19/11/2019 Noite às 19h00 Lab. Informática 02 

20/11/2019 Manhã às 07h40 Lab. Informática 09 

20/11/2019 Tarde às 13h00 Lab. Informática 06 

22/11/2019 Manhã às 7h40 Lab. Informática 11 

22/11/2019 Tarde às 13h00 Lab. Informática 06 

22/11/2019 Noite às 19h00 Lab. Informática 06 

Sugerimos que os alunos realizem os exames, no mesmo período de suas aulas. 

Serão aplicados dois testes: 

• O primeiro, Tessera, avalia as Soft Skills e tem a duração de 1 hora; 

• O segundo, WorkKeys, avalia as Hard Skills e tem a duração de 3 horas. 

 

 
Os testes não podem ser aplicados para a mesma pessoa no mesmo dia. 

A ordem de aplicação é Tessera depois WorkKeys 

 
Para os exames é necessário trazer: 

• Documento com foto obrigatório para sua identificação (RG, CNH, Carteira de 

Trabalho ou passaporte válido); a ausência de apresentação de um desses 

documentos impede a entrada na sala de testes; 

• Material de escrita; 

• Uma calculadora é permitida para o teste de Matemática Aplicada; 

• Os examinandos são responsáveis por trazer e garantir que suas calculadoras 
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atendam padrões do ACT. Os modelos abaixo de calculadora são proibidos: 
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Texas Instruments 

Todos os modelos que começam com TI‐89 ou TI‐92 

TI‐Nspire CAS 

9970G 

Nota: os modelos TI‐Nspire que não são da família CAS são permitidos 

 

Hewlett‐Packard 

HP Prime 

HP 48GII 

Todos os modelos que começam com HP 40G, HP 49G ou HP50G 

Cassio 

fx‐CP400 (ClassPad 400) ClassPad 300 ou ClassPad 330 

Algebra fx 2.0 

Todos os modelos que começam com CFX‐9970G 

 

Não serão permitidos alimentos, bebidas, telefones celulares ou outros dispositivos 

eletrônicos nas salas de teste além da calculadora. 

Telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos não podem ser acessados a partir do 

momento em que o examinando é admitido na sala de teste e até que seja dispensado do 

teste. 

 
É proibido aos examinandos divulgar perguntas de teste ou opções de resposta a 

qualquer pessoa. 
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