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Etapa Instruções 

Antes 

do teste 

• Acesse http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp e baixe a última versão 

do cliente Versant Computer Delivered Test (CDT). 

• Leia cuidadosamente esta página de instruções. Use um dicionário ou peça ajuda caso não 

entenda alguma palavra ou frase. 

• Se você tiver um teste impresso disponível, examine-o. 

• Escolha um local silencioso, com um computador que use Windows e um fone de ouvido com 

microfone integrado, onde você não seja interrompido durante o teste. 

• Certifique-se de que seu fone está conectado e que não está em modo mudo. 

Início do 

teste 

• Para iniciar o teste, clique duas vezes no ícone "CDT" na área de trabalho. Isso iniciará o 

cliente Versant CDT. 

• Insira seu Número de identificação de teste conforme indicado na tela e clique no botão 

"Enter". 

• A voz gravada de um examinador guiará você pela verificação de volume de áudio. 

• Em testes de fala da Versant, você também passará por uma verificação de volume do 

microfone. 

• Em testes de escrita da Versant, você não passará por uma verificação de volume do 

microfone. 

• Em testes com seções de fala e escrita, você passará por uma verificação de volume do 

microfone. 

• Assim que as verificações de áudio e/ou microfone estiverem concluídas, o teste terá início. 

• Se você sair do programa antes de completar seu teste, ele não poderá ser avaliado. Você 

não pode reutilizar o Número de identificação de teste. 

Durante 

o teste 

• Posicione o microfone próximo à boca, conforme a figura abaixo. Não toque no microfone 

enquanto estiver falando. 

 

 

 

 

      

• Responda a todas as perguntas calma e naturalmente, com uma voz clara e regular. 

• Se não souber responder a um item do teste de forma adequada, você pode ficar em silêncio 

ou dizer "I don't know". 

• Não tome notas ou escreva em papel durante o teste. 

• Quando você terminar o teste, o sistema pedirá que você clique no botão "Finish". Certifique-

se de clicar em "Finish" ou suas notas serão atrasadas. 

• Se o cliente CDT não tiver concluído o envio dos seus dados, não o feche. 

• Se desejar, você pode responder às perguntas adicionais no final do teste. Suas informações 

pessoais permanecerão anônimas. 

Se tiver qualquer problema, entre em contato com o Administrador de testes. 


