
Computer Delivered Testing 

 

 

 

 

Instalação do Programa de Testes por Computador 
 

Por meio da tecnologia patenteada Ordinate® de processamento de voz, o Programa Pearson de Testes 

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. 

 

1. Requerimentos de Sistema 

Para instalar o PTC, seu computador precisa das seguintes configurações mínimas: 

 Windows® XP SP3+, Vista, ou 7  Conexão de internet de banda larga 

 Pentium® III com 600 MHz ou mais  512 MB de RAM 

 5 GB de espaço disponível no HD  Resolução de tela mínima de 1024 x 768 

 Navegador Internet Explorer 7.0® ou superior  Acesso seguro à rede, possibilitando que o 

executável CDT Client acesse 

https://www.VersantTest.com (port 443) 
 Soundcard / audio driver with that can play 

audio (headphones recommended) 

Nos testes orais, você também precisará de: 

 Placa de som/driver de áudio com função de playback, certificado para rodar na versão do Windows que 

estiver instalada no computador onde o teste será feito (observação: é possível que os drivers de áudio 

não funcionem: Conexant HD) 

 Headset USB com microfones e fones de ouvido ajustáveis à cabeça, compatíveis com as seguintes 

especificações: 

Características do 
fone de ouvido 

Modo de som Estéreo 

Plugue de ouvido Duplo 

Tamanho da unidade do 
driver 

32 mm 

Resposta em frequência 20 - 20.000 Hz 

Impedância 32 ohms 

Características do 
microfone 

Resposta em frequência 100 - 12.000 Hz 

Impedância 3.320 ohms 

 

2. Cálculo e Verificação da Largura da Banda para Adequação da 

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 acesso em rede a 

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”. 

https://www.versanttest.com/
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3. Instalação do PTC  

Antes de aplicar o teste, é preciso fazer o download e a instalação do CDT Client em todos os 

computadores (disponível no site da Pearson) utilizados nos testes. O processo completo leva apenas 

alguns minutos por computador. Siga estas instruções em cada um dos computadores: 

1. Acesse o site http://www.VersantTest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp  

2. Clique para fazer o download do aplicativo CDT Client (de aproximadamente 10 MB). 

3. Quando aparecer o box de diálogo, selecione a opção Save File (salvar o arquivo) e salve-o no 

computador. 

4. Clique em Next em cada uma das caixas de diálogo que aparecerem a seguir, até completar a 

instalação 

5. Um ícone do CDT Client aparecerá automaticamente na área de trabalho (desktop) e no menu 

Start (iniciar) quando a instalação estiver completa 

 

4. Verificação do Funcionamento do PTC 

Após a instalação do PTC no computador, faça um teste para verificar o funcionamento de áudio do 

headset e do microfone, antes de fazer o teste propriamente dito com os candidatos.  

 

 4.1 Inicie o PTC e Faça o Download de um Teste 

1. Verifique se o seu computador está conectado à internet. 

2. Clique duas vezes sobre o ícone CDT Client na sua área  

de trabalho, ou no menu Start, para ativar o PTC. 

3. Digite o número de identificação do teste (Test Identification  

Number) de amostra (seu gerente de contas pode fornecer as  

amostras para a verificação das instalações do PTC). 

4. Acompanhe o andamento do download do teste na tela e avalie as condições normais da sua 

conexão com a internet. 

 

4.2 Verifique o Som e o Headset 

1. Certifique-se de que o seu headset e o microfone 

estejam conectados, devidamente configurados, e que o 

som e o volume estejam ligados e audíveis. 

2. Siga as instruções de verificação do som, para certificar-

se de que seu computador reproduza o teste de áudio 

num nível satisfatório para terminar o teste. 

3. No caso dos testes orais, siga as instruções para 

verificar o bom funcionamento do microfone. 

 

 

 

 

http://www.versanttest.com/technology/platforms/cdt/index.jsp
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4.3 Faça um Teste e Verifique o Upload das Respostas 

1. Com o computador conectado à internet, faça um teste de amostra e clique na opção Finish 

(terminar). 

2. Acompanhe o upload do teste no menu do administrador (Administrator), para determinar a 

velocidade normal da sua conexão com a internet. 

3. Confira a pontuação no site www.VersantTest.com ou na sua conta ScoreKeeper, e veja se o 

upload e a pontuação foram feitos adequadamente. 

 

 

Em caso de qualquer problema, entre em contato com nossos 

profissionais de Suporte Técnico: support@pearsonkt.com. 

mailto:support@pearsonkt.com

