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Informação para pais e responsáveis  

Exames Keystone da Pensilvânia 

 
O que são os exames Keystone? 

Os exames Keystone são provas de final de curso que 

avaliam a competência do aluno quanto ao conteúdo 

acadêmico. A partir da classe de 2022-2023, os alunos 

devem demonstrar competência nos exames Keystone 

de álgebra I, literatura e biologia para que possam se 

formar ou satisfazer uma das outras alternativas 

necessárias para se formar. Os alunos terão múltiplas 

oportunidades para fazer os exames Keystones durante 

sua jornada no ensino médio. 
 

Quem participa dos exames Keystone? 

Em 2012-13, o Sistema de Avaliação Escolar da 

Pensilvânia (PSSA) do 11° ano, de matemática, leitura, e 

ciências foram substituidos pelos exames Keystone de 

álgebra I, literatura, e biologia, como meio de dar essa 

responsabilidade aos alunos, professores e escola. Os 

alunos devem fazer os exames Keystone durante ou ao 

final de um dos cursos relacionados ao exame. Os 

resultados dos alunos são arquivados até o seu 11° ano, 

por motivos de prestação de contas e até o 12° ano, para 

fins de formatura. Alguns alunos que já completaram 

algum curso relacionado ao Keystone mas não fizeram o 

exame Kesytone também irão participar, por motivos de 

transparência. Todos os alunos que fizerem o exame 

Keystone podem também refazê-lo.  

Quando os exames serão oferecidos? 

Os exames Keystone serão administrados todos os 

anos, três vezes ao ano -inverno, primavera e verão. As 

datas específicas do exame serão publicadas pelo 

Departamento de Educação da Pensilvânia.  
 

Quem decide qual conteúdo os exames 

Keystone devem avaliar? 

Grupos de educadores de todo o estado da Pensilvânia  

escolheram áreas de conhecimento nas quais os 

exames Keystone são baseados. Esses grupos 

incluiram professores, supervisores, diretores de 

currículo e especialistas de faculdade. Outros grupos 

de educadores da Pensilvânia também revisaram, 

editaram e aprovaram as questões do exame.  

 

 

 

O que é avaliado nos exames Keystone? 

O estado da Pensilvânia adotou os Padrões 

Fundamentais da Pensilvânia, alinhados à 

expectativas para o sucesso na faculdade e no 

mercado de trabalho. Os Keystones são 

desenvolvidos para avaliar esses padrões.  

 
Quanto tempo leva para fazer o exame 
Kesytone? 

Os alunos não tem um limite de tempo para completar 

o exame Keystone. Um aluno típico leva em torno de 

duas a três horas para completar o exame Keystone. 

Cada teste tem dois módulos e cada módulo (ou Seção 

do Teste) do exame Keystone deve levar em torno de 

1.5 hora. Os distritos podem dividir os módulos do 

Keystone em dois dias ou manhã e tarde do mesmo dia. 
 

Quais são os formatos diponíveis dos 

exames Keystone? 

Os exames Keystone são administrados online ou em 

papel/lápis.  Os distritos irão determinar o que será 

usado em sua área, online, em papel/lápis, ou em 

ambos os formatos. Exames recuperatórios também 

serão administrados tanto online quanto em papel/lápis 

 

Os alunos terão a oportunidade 

de experimentar o exame online 

antes de fazer o exame Keystone 

oficial online?  

Tutoriais e programas de treinamento online foram 

desenvolvidos para os exames Keystone. O Tutorial 

Online de Avaliações Estudantis usa imagens, 

movimento e som para apresentar descrições visuais e 

verbais das propriedades e atributos do sistema de 

Avaliação Online de PA. Os alunos podem assistir ao 

tutorial quantas vezes desejarem e acharem necessário. 

As Ferramentas Online de Treinamento (OTT) 

fornecem uma experiência introdutória usando o 

software de avaliação online de PA, permitindo os 

alunos a observarem e testarem ferramentas do 

software antes do exame oficial. Dentro do OTT, os 

alunos também tem a oportunidade de praticar a 

digitação de respostas em formato dissertativo, 

funções gráficas, e de inserir equações usando uma 

ferramenta de criação de equações. O exame online 

também tem uma opção de "Help" (ajuda) disponível 

ao aluno durante o exame.   
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Que tipos de questões caem no 

exame Keystone? 

Os exames Keystone irão incluir questões de múltipla 

escolha e questões dissertativas (escritas). Para cada 

exame Keystone cerca de 60 porcento  a  75  porcento  

da pontuação total  será de questões de múltipla 

escolha e  de 25 porcento a 40 porcento da pontuação 

total será de questões dissertativas.  
 

Como são avaliadas as respostas das 

questões dissertativas?  

As repostas por escrito das questões dissertativas 

são analisadas por avaliadores treinados na 

aplicação de um sistema de pontuação pré-

determinado. A pontuação é baseada apenas no 

conteúdo. Gramática e pontuação não são avaliados 

no processo de pontuação. A maioria das questões 

disertativas exigem que os alunos demonstrem o seu 

trabalho ou explique as suas razões. Essas questões 

do exame Keystone pedirão para que os alunos 

expliquem, analisem, descrevam, ou comparem. 

Algumas questões também pedirão aos alunos que 

façam cálculos ou criem gráficos, pontilhados ou 

desenhos.  

Como são publicados os resultados? 

As pontuações dos exames serão processadas e 

fornecidas aos distritos o mais rápido possível. 

Serão enviadas para os distritos escolares e escolas 

charter duas cópias do relatório individual de cada 

aluno. Uma cópia será enviada para casa aos 

pais/responsáveis; a outra fica com a escola/distrito.  

Relatórios da escola serão usados para fins curriculares 

e de planejamento. Os distritos escolares e escolas 

charter podem publicar os resultados dos exames 

Keystone de cada escola. O estado também irá 

disponibilizar dados do exame de cada escola.  

Os pais podem ver os exames 
Keystone? 

Pais e responsáveis podem ver os exames Keystone se 

acharem que os exames podem ter algum conflito com 

suas crenças religiosas. Neste caso, devem discutir 

com o Coordendor do Teste da Escola, quando os 

exames chegarem na escola, e devem assinar os 

acordos de confidencialidade. Nenhuma cópia dos 

exames Keystone ou anotações sobre o exame poderão 

sair da escola.  

Se, depois de revisar os exames Keystone, os pais ou 

responsáveis não quiserem que seus filhos participem 

em um ou todos os exames, devido a conflitos com 

suas crenças religiosas, eles podem escrever uma carta 

ao superintendente dos distrito escolar ou CAO da 

escola charter, indicando que possuem uma objeção 

religiosa, e assim solicitar que seu filho(a) seja isento 

do exame.  

Relatar irregularidades do teste  

Pais/responsáveis que acreditam que uma 

irregularidade tenha ocorrido durante o exame  podem 

enviar um e-mail para ra-ed-pssa-keystone@pa.gov 

ou ligar 844-418-1651 para relatar o incidente. 
 

Para mais informações sobre os 

exames Keystone, visite o site 

PDE: www.education.pa.gov ou 

contate o seu distrito escolar. 
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