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1.  Introdução 

Por meio da tecnologia Ordinate® de processamento de voz, o Programa Versant deTestes por 

Computador – PTC (em inglês, CDT, de Computer Delivered Test Program) permite que os responsáveis 

pela sua administração apliquem os testes de idioma Versant em um computador central e façam os 

uploads para verificação da pontuação.  

 

Este Guia foi elaborado para os administradores do PTC e explica como: 

• Configurar os computadores da central de testes 

• Fazer o download dos testes 

• Fazer um teste 

 

As instruções deste Guia são elaboradas supondo-se que o programa PTC tenha sido devidamente 

instalado em cada um dos computadores nos quais os testes serão aplicados. Se o processo de 

instalação não estiver completo, faça o download do Guia de Instalação PTC no site da Pearson:  

www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/ 

 

2. Configuração dos Computadores da Central de Testes 

Antes de aplicar um teste, prepare o computador: 

 

• Verifique a resolução do monitor. 

• Certifique-se de que o microfone esteja funcionando e o volume esteja adequadamente 

ajustado. 

• Verifique a largura de banda de sua conexão com a internet de acordo com a quantidade de 

testes a serem aplicados. 

 

2.1 Verifique a resolução do monitor 

1. Abra o painel de controle (Control Panel). 

2. No Painel de Controle, clique na opção Display (monitor). 

3. Clique em Settings (ajustes). 

4. Verifique o ajuste de resolução do monitor no item Screen Area (área do monitor).  Ele deve 

ser de no mínimo 1024 x 768. 

5. Se necessário, arraste a barra deslizante para regular os ajustes até que atinjam o nível mínimo. 

 

2.2 Verifique o volume do microfone 

No Windows XP e no Windows 7, o volume do microfone é automaticamente regulado pelo Cliente 

PTC. Já no Windows Vista, é necessário que o volume do microfone seja ajustado de acordo com as 

seguintes instruções: 

 

1. Em Start (começar), localize o campo de pesquisa, digite Speech Recognition 

2. Options (opções de reconhecimento de voz) e clique em Enter. 

3. Na janela Speech Recognition Options (opções de reconhecimento de voz), clique em Set up 

microphone (ajustar microfone). 

4. Siga as instruções e clique em Next (próximo) 

5. Leia perto do microfone a sentença inteira que aparece na tela e clique em Next. 

6. Clique em Finish (terminar) para completar a calibração do microfone. 

 

http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/
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2.3 Verificar a largura de banda de acordo com a quantidade de testes a serem 

aplicados 

O PTC funciona por meio do download de um teste para o computador local e, após sua conclusão, do 

upload das respostas para verificação da pontuação. Para tanto, é necessário que haja uma conexão de 

internet com largura de banda suficiente para o volume que se planeja aplicar na central de testes. 

(Observação: além do modo em tempo real, o PTC – no site, o nome está em Inglês, CDT– também 

oferece uma opção que permite o “pré-load”, o término dos testes offline e sua posterior reconexão, 

para upload dos resultados e cálculo da pontuação.) Para certificar-se de que a sua central de testes 

possui a largura de banda adequada de conexão, consulte o material “Considerações sobre a Largura da 

Banda para o Programa Versant de Testes por Computador”. 

 

3. Download dos Testes 

O teste pode ser feito após a instalação do software PTC e a configuração de cada computador.  Para 

que os participantes possam fazer o teste, é preciso digitar, para cada teste, um Número de Identificação 

de Teste – NIT (em inglês, TIN, de Test Identification Number), para fazer o download dos materiais 

adequados. Para o download dos NITs, existem duas opções administrativas: 

 

1. Pré-load dos NITs antes do horário do teste: como administrador, você pode fazer o pré-

load dos testes no computador antes do horário do teste. Indicamos este método, caso: 

a. Você não esteja seguro em relação à velocidade ou ao desempenho da sua conexão 

com a internet.‡ 

b. Você pretenda aplicar o teste em vários computadores ao mesmo tempo.‡ 

c. Você precise aplicar o teste em um computador que não esteja conectado à internet 

durante o teste (por exemplo, um teste aplicado em um laptop, em local distante da 

central de testes). 

 

2. Download dos NITs sob demanda: se você ficar conectado à internet e sua conexão tiver 

largura de banda suficiente para a quantidade de testes que planeja aplicar‡, também poderá 

fornecer NITs aos participantes e instruí-los a digitarem o número antes do teste.  Então, 

ocorrerá o download dos testes sob demanda e ele precisará estar completo antes que o 

participante possa começar o teste. 

 

‡ Para verificar se a largura de banda existente é suficiente em relação à quantidade de testes a ser aplicada, 

consulte o documento “Observações sobre a Largura de Banda para o Programa Versant deTestes por 

Computador.” 

 

Não poderão ser feitos downloads dos mesmos NITs para vários computadores. Se ocorrer o download 

de um lote ou NIT em um computador por engano, entre em contato com o Suporte Pearson (+1 650-

470-3503 ou support@pearsonkt.com) para retirar o NIT do computador e reiniciar a operação. 

 

3.1 Começando 

1. Certifique-se de que o computador esteja conectado à internet.  

2. Inicie o PTC com um duplo clique sobre o ícone CDT Client na área de trabalho. 

3. Vá para o Menu localizado no canto superior direito da tela. 

4. Clique em Administration (administração). 
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5. Digite seu usuário (Username) e senha (Password) do ScoreKeeper para inserir as preferências 

de configuração do administrador e clique em Enter. Se você não tiver esses dados, entre em 

contato com seu gerente de contas. 

 

3.2 Pré-load dos NITs antes do teste 

Pode-se fazer o pré-load dos testes por lotes de arquivos ou números de identificação dos testes (NITs). 

 

1. No menu Administrator, clique em Download Tests. 

2. Para fazer o download de um lote completo de testes: 

a. Clique sobre a guia Batch Key (código do lote). 

b. Digite o número do lote no espaço indicado (ele está no lote da sua conta ScoreKeeper; 

lá, clique no link Test Materials – materiais de teste). 

c. Clique em Enter. O PTC fará o download de todos os NITs não utilizados daquele lote. 

3. Para fazer o download de NITs de vários lotes isoladamente: 

a. Clique na guia TIN(s). 

b. Digite cada um dos NITs ou uma lista de NITs separada por vírgulas. 

c. Clique em Enter. 

 

3.3 Download de NITs sob demanda 

Para fazer o download dos testes sob demanda, também é possível fornecer os NITs aos participantes e 

instruí-los a digitá-los antes de começar os testes. 

 

1. Inicie o PTC, digite o NIT no espaço indicado e clique em Enter. 

2. Começará o download do NIT e seu progresso aparecerá no monitor. Não saia do PTC 

enquanto o download do NIT estiver em andamento. 

3. Quando o download do NIT estiver completo, o PTC indicará a verificação do headset (e, nos 

casos de testes orais, do microfone). 

 

3.4 Visualização dos testes 

Quando os testes estiverem no computador, é possível visualizar todos os testes não aplicados 

disponíveis para utilização naquele computador. 

 

1. No menu Administrator, clique na opção View Tests (visualizar testes). 

2. Confira se o total de testes disponíveis equivale ao dos seus registros. 

3. Clique em Refresh TIN List (restaurar lista NIT) para verificar a disponibilidade do inventário 

de testes, comparando com a sua conta ScoreKeeper. 

 

4. Fazendo um Teste 

Para começar um teste, o administrador ou participante deve digitar um Número de Identificação de 

Teste válido na tela de boas-vindas no programa CDT Client. 

 

1. Inicie o CDT Client e entre na home page 

2. Forneça um NIT ao participante. 

3. O participante digita o NIT no campo indicado e clica na opção Enter para iniciar o teste. 

 

Se o NIT tiver sido recebido por meio de pré-load, o teste começará imediatamente com uma 
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verificação de som. Se não for o caso, o download do NIT ocorrerá antes que o teste comece. 

 

4.1 Verificação do volume e do microfone 

No começo de cada teste, os participantes farão uma verificação do volume de áudio. No caso dos 

testes orais, os participantes também farão uma checagem do volume do microfone. 

 

1. O participante recebe a instrução de colocar o headset (nos casos de testes orais) ou fones de 

ouvido (nos testes escritos), seguindo indicações que aparecem no monitor. 

2. Clicar em Next para avançar. 

3. O participante ouve um trecho e recebe a instrução de movimentar o controle  deslizante para 

ajustar o volume. Observação: os participantes também podem ajustar o volume durante o 

teste, no canto superior direito da tela. 

4. Clique em Next para prosseguir.  

5. Nos testes orais, os participantes são instruídos a ler uma sentença no microfone, para testar 

seu funcionamento. 

6. Se o PTC não puder verificar o correto funcionamento do microfone, aparecerá uma mensagem 

de erro na tela. Siga as instruções para terminar a verificação do microfone. É importante testá-

lo, pois se ele não gravar adequadamente as respostas do participante, os resultados poderão 

ser prejudicados. Se as mensagens de erro continuarem na tela, saia do PTC e confira o 

funcionamento e o volume do microfone por meio dos controles de áudio e microfone do seu 

computador. (leia o Item 2.2) 

7. Quando as verificações de calibração terminarem, o teste começará.   

  

4.2 Completando o teste 

No começo de cada teste, os participantes farão uma verificação do volume de áudio. No caso dos 

testes orais, os participantes também farão uma checagem do volume do microfone. 

 

Quando o participante terminar o teste, o aplicativo emitirá um aviso para que ele clique em Finish. Se 

o computador estiver conectado à internet quando o participante clicar na opção para terminar, o 

upload das respostas começará automaticamente, para a pontuação no sistema Versant. Observação: se 

o participante sair do PTC antes de clicar na opção Finish, o teste não será completado ou 

enviado para pontuação.  Se a conexão com a internet estiver desabilitada durante o teste, os 

administradores precisarão reconectar-se à internet e ativar o software CDT Client, para que os 

arquivos com as respostas sejam automaticamente enviados para pontuação. Mantenha o CDT 

Client aberto até o upload de todas as respostas. Para conferir os testes completos: 

 

1. Vá para o Menu no canto superior direito da tela. 

2. Clique na opção Administration. 

3. Digite seu usuário (Username) e senha (Password) para acessar as preferências de configuração 

do administrador e clique em Enter. Se você não tiver esses dados, entre em contato com seu 

gerente de contas. 

4. Na seção View Tests (visualizar testes), clique na opção Refresh TIN List (restaurar lista 

NIT). 

5. Observe as informações das sessões (“Sessions”). Se houver testes que ainda precisam de upload 

para obter pontuação, eles estarão listados aqui. Se aparecer a mensagem “No local 

sessions/response” (sem sessões/locais/resposta), significa que o upload de todos os testes 

terminados está completo e você poderá sair do PTC. 

 

4.3 Verificação da pontuação 
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As pontuações dos testes são disponibilizadas alguns minutos após o envio dos arquivos de voz para o 

sistema Versant. Para ver as pontuações, entre no site www.VersantTest.com e acesse a sua conta 

ScoreKeeper. 

 

5. Problemas 

Esta seção traz sugestões para a solução dos problemas. Se algum não puder ser resolvido, entre em 

contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo e-mail support@pearsonkt.com ou pelo telefone +1 

650-470-3503. 

 

5.1 Erros no Microfone 

Os níveis de volume do microfone do Windows XP e do Windows 7 serão automaticamente regulados 

no programa CDT Client. No caso de usuários do Windows Vista, siga as instruções do Item 2.2 para 

verificar o volume do microfone. Se o volume tiver sido verificado, mas se as mensagens de erro 

persistirem, pode ser em função de um dos seguintes motivos: 

 

1. O microfone não foi corretamente posicionado, conforme indicações na tela do 

computador. 

2. O microfone pode ser incompatível ou não funcionar de forma adequada no 

computador. Saia do CDT Client e vá para o painel de controle (Control Panel). 

Selecione a opção Sound and Audio Devices (dispositivos de som e de áudio) e clique na 

guia Voice (voz). A seguir, clique no botão Test Hardware (testar hardware) e siga as 

instruções que aparecem na tela para conferir se o microfone está funcionando adequadamente. 

 

5.2 Download dos Testes 

Se você tiver dificuldade para fazer o download dos testes, isto pode ocorrer por um dosseguintes 

motivos: 

 

1. O código dos lotes (batch key) pode ser inválido. O Batch Key é um código alfanumérico de 12 

dígitos único para cada lote. Pode ser encontrado no item List Batches>> Test Materials (listar 

lotes>>materiais de teste) em cada lote, na conta ScoreKeeper. 

2. O lote não possui testes disponíveis. Se o download do lote já tiver sido feito para o computador, 

recomenda-se a opção Refresh the TIN list (restaurar lista NIT) antes de utilizar os NITs (leia 

o Item 3.3), para certificar-se de que a lista de NITs não utilizados esteja atualizada na tela. 

Somente ocorrerá o download dos NITs não utilizados para o computador. 

3. Os NITs ou o lote não podem ser localizados. O(s) NIT(s) ou o lote inteiro podem já ter sido 

utilizados. Acesse a sua conta ScoreKeeper e selecione List Batches >> View Scores (listar lotes 

>> visualizar pontuação) e selecione a opção Click here to see a list of all tests in this 

batch (clique aqui para visualizar uma lista de todos os testes deste lote), para certificar-se de 

que o NIT ou lote não tenha sido utilizado. 

 

5.3 Atraso na pontuação 

Em geral, as pontuações dos testes são disponibilizadas no ScoreKeeper alguns minutos após o término 

do teste e o upload das respostas para o Sistema Versant de Testes. Se as pontuações não estiverem 

disponíveis após 15 minutos, pode ser em função de um dos seguintes motivos: 

 

http://www.versanttest.com/
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1. Sua conexão com a internet pode ter sido interrompida. Saia do CDT Client, reconectese à internet 

e acesse novamente o CDT Client. O upload dos testes será automático para o sistema Versant 

e as serão rapidamente disponibilizadas. 

2. O sistema Versant de testes pode estar fora do ar por breves instantes. Fale com seu gerente de 

contas para saber se há algum horário de manutenção programado e quando o sistema estará 

novamente disponível. Quando ele voltar a funcionar, os testes administrados durante o período 

de falha serão pontuados com agilidade. 


