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Perguntas mais frequentes sobre os Testes AAPPL Em 
Casa 
 

1. O que é a AAPPL? 

AAPPL significa ACTFL Assessment of Performance towards Proficiency in Languages® - em português, 
Avaliação de Desempenho na Proficiência em Idiomas. É um teste idiomático feito online que inclui até quatro 
(4) seções ou "modos", dependendo do que um professor ou escola tenha escolhido para os alunos. Os quatro 
modos testam a escuta, leitura, fala e escrita numa língua mundial. O professor ou a escola indicará qual dos 
quatro modos foi pedido, com base no nível de proficiência do aluno e nos objetivos do teste. Pode encontrar 
mais informações na AAPPL Central.  

 
2. É difícil fazer a prova da AAPPL em casa? 

Não. É muito simples! Os inspetores devem ser pais, tutores ou outro adulto de confiança. Algumas das 
responsabilidades do inspetor: 

» criar um ambiente de teste seguro e silencioso, 

» fazer uma Verificação do Sistema no computador e outros equipamentos antes do teste e, após isso, 
monitorizar ativamente o ambiente durante o teste, 

» garantir que o testando não tem acesso a papéis, canetas, lápis, notas, dicionários, telemóveis, câmaras 
fotográficas ou dispositivos eletrónicos durante o teste, 

» ajudar o testando em quaisquer questões técnicas, contatando a escola e/ou o ITL para ter ajuda. 

Este documento inclui uma checklist mais extensa e um guia de verificação abaixo. 

3. O teste AAPPL será diferente por ser feito casa? 

Não há qualquer diferença entre o teste AAPPL feito numa escola daquele que é feito em casa. 

4. Quanto tempo demora o AAPPL a ser feito? 

O teste não tem tempo cronometrado; mas cada modo AAPPL demora 30 a 40 minutos. (O modo de escrita 
pode demorar até uma hora.) O teste completo demora aproximadamente 2.5 horas. O testando pode fazer 
intervalos entre os modos, completá-los durante vários dias, ou concluir todos os modos numa só sessão. 

5. Preciso de algum equipamento especial para fazer o AAPPL? 

Sim. Terá de estar munido de um computador, acesso à internet e fones ou altifalantes. Além disso, o 
testando precisará de um microfone para a componente Escuta e Fala Interpessoal para gravar as suas 
respostas, dadas a outra pessoa numa conversão virtual em vídeo. A maioria dos computadores atuais já 
possui esses recursos, portanto não precisará de adquirir qualquer equipamento novo. Para ter a certeza, 
consulte os Requisitos Técnicos e faça uma Verificação do Sistema no seu sistema antes de avançar para o 
teste. Se necessitar de orientações de configurações adicionais, por favor contate a escola. 
 

6. Existem recursos de segurança no AAPPL? 

Sim. O AAPPL possui vários recursos segurança para o teste. Em primeiro lugar, os testados devem estabelecer 
um compromisso de honra no início de cada modo AAPPL. Em segundo, serão automaticamente 
desconectados do teste se minimizarem o teste e abrirem outro programa, janela ou separador no navegador. 

https://www.languagetesting.com/aappl-central
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
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Outros recursos automaticamente desativados:  
 

» a função que permite clicar no botão direito do rato, 
» o botão regressar no navegador, 
» os atalhos de teclado Copy, Paste e Cut (Ctrl + c, Ctrl + v, e Ctrl + x), 
» a extensão do navegador Google Translate, se instalado. 

 
Durante o teste, os testados não devem ter acesso a quaisquer recursos proibidos, incluindo papéis, canetas, 
lápis, notas, dicionários, telemóveis, câmaras fotográficas ou outros dispositivos eletrónicos. 

 
7. Existem recursos para treinar antes do teste? 

 
Sim. Se houver tempo, pode rever os vídeos com Dicas para o Teste da ACTFL e o candidato ao 
teste deve concluir o teste Demo. 
 

8. Quem devo contatar se precisar de ajuda? 
 
Se necessitar de assistência técnica, entre em conta com a sua escola para aconselhamento e orientação.   

https://www.actfl.org/assessment-professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/aappl/tips
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
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Guia para Testes AAPPL em Casa  
 

Obrigado por ajudar na simplificação da continuidade da aprendizagem para escolas, alunos e professores durante a 
transição para salas de aula à distância, devido à COVID-19; a sua colaboração como inspetor da AAPPL Em Casa é 
valorizada e importante. Por favor atente que os inspetores dos testes devem ser pais, tutores ou outros adultos de 
confiança que podem ser responsáveis por garantir o ambiente para a efetivação dos testes. Este Guia para Testes irá 
ajudá-lo a preparar-se para o teste e a fazê-lo com sucesso em casa. 
 
 

Links Rápidos 
 

DEMO APPL: https://www.languagetesting.com/aappl2-demo 

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA 
AAPPLPL: 

https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck 

REQUISITOS TÉCNICOS:  https://www.languagetesting.com/aappl2-demo  

PARA FAZER O TESTE: https://aappl2.actfltesting.org 

 
 

Checklist para Inspeção em Casa 
 

❑ Rever os Requisitos Técnicos, configurar o computador a ser utilizado para os testes e concluir a Verificação 

do Sistema. 

❑ Fazer com que o testando conclua as Demos e teste o seu teclado para a componente de Apresentação 

Escrita. 

❑ Definir o horário e a distribuição dos até quatro componentes de teste (o seu professor ou a escola dar-lhe-á 

informações específicas sobre isso). Demoram 30-45 minutos cada, e até 60 minutos no caso da 

Apresentação Escrita.  

❑ Preparar a área de testes em segurança e ter as credenciais de login prontas. Lembre-se de que os testados 

não devem ter acesso a papéis, canetas, lápis, notas, dicionários, telemóveis, câmaras fotográficas ou 

dispositivos eletrónicos durante os testes. 

❑ Autenticar o participante no teste utilizando as credenciais de login dadas pelo professor ou pela escola. 

❑ Supervisionar o testado enquanto este conclui todos os componentes e salvaguardar as suas informações de 

login entre as sessões de teste. Não ajudar a responder a quaisquer perguntas sobre o AAPPL. 

❑ Destrua/elimina a informação de login do testando quando terminado o teste para todos os componentes. 

https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://aappl2.actfltesting.org/systemcheck
https://www.languagetesting.com/aappl2-demo

