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Preparação para o Graduate Management Admission Test – GMAT  exame  

administrado pelo Graduate Management Admission Council – GMAC 

(www.mba.com) que se qualifica como o principal requisito de admissão exigido pelas 

melhores escolas de negócios nos Estados Unidos e Europa e que, no Brasil, é  

requisito alternativo ao Teste ANPAD no processo seletivo para admissão na 

COPPEAD/UFRJ e na EBAPE/FGV.  

A preparação para o GMAT tem como foco a 

realização de simulados que atuam como 

ferramenta pedagógica no diagnóstico de 

avaliação do nível do candidato no exame e suas 

dificuldades conceituais e, então, organizar e 

acompanhar um plano de estudos de acordo 

com os pontos que necessitam melhora. A 

avaliação dos progressos e de necessidade de 

eventuais reforços é feita com a realização de uma sequencia de simulados para que o 

candidato ganhe confiança e habilidade na execução do exame, o que aumenta, em 

muito, as chances de obtenção um excelente resultado.  

O treinamento tem duração aproximada de 12 semanas adotando-se: 

 GMATPrep Software da GMAC que utiliza a mesma 

tecnologia do exame GMAT oficial de forma que o 

candidato possa simular e ficar familiarizado com a 

experiência real de fazer o teste;  

 

 

 The Official Guide for GMAT Review 2015 Bundle; 

 Kaplan GMAT Premier 2015;  

 

 

 Cracking the GMAT Premium 2015 Edition, 

Princeton Review; 

 ALLEN GMAT Prep (1.279 Questions).  

 

http://www.mba.com/
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O investimento necessário para esse treinamento é de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) pagos em três vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem acréscimo, 

pelo PagSeguro UOL. 

 

Programa de Trabalho 

A ser revisto. 

 

Semana 1: 

12 Lições de GMAT ®  ® Preparação:  

Foco em cada seção do GMAT ®  detalhada, utilizando material e exercícios curso Kaplan exclusivo. 

18 + Sessões de Estudo Estruturado:  

Sessões práticas que incluem testes práticos completos, workshops e quizzes. 

Semanas 2-6: 

8 Lições de GMAT ®  ® Preparação:  

Foco em cada seção do GMAT ®  detalhada, utilizando material e exercícios curso Kaplan exclusivo. 

Mais de 22 Sessões de Estudo Estruturado:  

Sessões práticas que incluem testes práticos completos, workshops e quizzes. 

Semanas 7-12: 

28 Sessões de Estudo Estruturado:  

Sessões práticas com testes práticos regulares em nossos laboratórios de informática, além de 

trabalho extra de habilidades em inglês. 

1 Sessão teachback:  

Q & A e sessão de revisão com o seu professor e suporte contínuo durante os seus estudos. Você 

pode se concentrar em seus pontos fracos ou pedir de ajuda com determinados temas. 
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O Teste GMAT 

O GMAT® consiste em um teste de múltipla escolha feito em computador, utilizando o 

sistema CAT - Computer Adaptative Test. O teste é desenvolvido pela ACT Inc. e 

aplicado pela Pearson Vue (www.pearsonvue.com), empresas associadas ao GMAC®. 

O GMAT® avalia habilidades básicas de escrita analítica, raciocínio,  conhecimento 

matemático e verbal desenvolvidos pelo candidato durante sua vida acadêmica e 

profissional. O teste é dividido, portanto, em 4 seções:  

 Analytical Writing; 
 Integrated Reasoning;  
 Quantitative; e  
 Verbal. 

 

A nota máxima do GMAT® é 800 pontos e, em geral, a exigência das melhores 

universidades é de pelo menos 700 pontos.  

 O Computer Adaptative Test 
 

O CAT é um software que adapta o nível de dificuldade do teste de acordo com o 

desempenho do candidato. Permite que o nível das questões mude, ao longo do teste, 

dependendo do desempenho do candidato. Isto é, se você inicia bem a prova 

começam a vir questões mais complexas, que valem mais pontos. Entretanto, se o 

candidato erra a questão, ele recebe uma questão de nível mais fácil. A nota é 

determinada pelo número de questões difíceis que o candidato responde 

corretamente. O formato do teste é o seguinte:  
 

GMAT Test 

Section 

# of Questions Question Types Timing Points 

Analytical Writing 
Assessment 
                

1 Topic Analysis of Argument 30 Minutes 0 - 6 

Integrated 
Reasoning 

12 Questions 
(Multiple Choice) 

Multi-Source 
Reasoning 
Graphics Interpretation 
Two-Two Part Analysis 
Table Analysis 

30 Minutes 1 - 8 

Quantitative 37 Questions 
(Multiple Choice) 

Data Sufficiency 
Problem Solving 

75 Minutes 200-800 

     

Verbal 41 Questions 
(Multiple Choice) 

Reading 
Comprehension 
Critical Reasoning 
Sentence Correction 

75 Minutes 200-800 

Total Test Time   3h, 30 
minutes 

 

www.pearsonvue.com
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Outras Informações Gerais 

Pontuação baseada nos escores obtidos 
nas seções Verbal e Quantitative do 
GMAT 

200 a 800 

Os escores obtidos em Integrated 
Reasoning (IR)  e Analytical Writing são 
informados a parte e não são 
computados no total geral (Total Score). 

 

Nota de corte exigida pelas business 
schools  no “topo do ranking”. 

Em geral, 680 é a nota mínima dos 
aprovados nas melhores escolas. 
Entretanto, para ter maiores chances de 
admissão é recomendado ter um total de 
700 ou mais pontos. 
No Edital de 2015 a COPPEAD adotou 550 
pontos como linha de corte para o GMAT. 

  

Preço USD 250.00 

  

Quantas vezes pode ser feito o GMAT? Até 5 vezes por ano. 

  

Data do Teste Não existe data fixa. Você deve agendar 
seu teste em um centro habilitado pela 

GMAC em alguma data disponível, 
conforme sua conveniência. 

  

Local do Teste Nos centros habilitados pela GMAC, 
entidade responsável pelo teste. 
Verifique no site da Pearson Vue 
(www.pearsonvue.com) a localização 
mais conveniente para você. 

  

Validade do Teste GMAT O resultado do GMAT tem validade de 5 
anos. 

 

                                                                                                         

  

 

www.pearsonvue.com

