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GRE 

Tudo o que você precisa saber sobre o GRE: as principais questões, 
exemplos e dicas sobre como mandar bem na prova. 
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GRE 
Introdução 

Como os senhores se lembram, o GRE é um dos exames 
obrigatórios para uma candidatura à uma pós-graduação no 
exterior. Apesar da sua má fama, o GRE, assim como tudo nessa 
vida, possui características muito boas e muito ruins. 
 
Como já dito anteriormente, no nosso primeiro ebook sobre 
exames, o GRE é uma prova engessada que mede pura e 
simplesmente a sua capacidade de se dar bem no próprio GRE. 
Apesar disso, a sua estrutura sólida nos proporciona algo muito 
bom: o estudo das questões! Isso mesmo, analisando questões 
de provas anteriores você tem a noção do que te espera, e é isso 
que o Abroaders procura neste ebook, uma visão geral da prova 
e exemplos das questões que você irá encontrar quando se 
sentar na salinha da Prometric todo serelepe e pronto para 
mostrar quem manda nessa p****! 
 
Então, primeiramente, vamos recordar sobre a estrutura da 
prova. 
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O GRE é um exame de 3 horas e 40 minutos e é dividido da 
seguinte maneira: 
 
• 1 parte de 30 minutos : Ensaio de análise de problema 

(Analysis of an issue essay) 
 
• 1 parte de 30 minutos : Ensaio de análise de 

argumento  (Analysis of an argument essay) 
 
• 2 partes de 30 minutos : Seções Verbais (Verbal reasoning 

sections) 
 
• 2 partes de 35 minutos : Seções Quantitativas (Quatitative 

reasoning sections) 
 
As seções Verbais e Quantitativas, por sua vez, são subdivididas 
em diversos tipos, iremos falar sobre elas nos próximos 
capítulos. 

 



GRE 
Analytical Writing 

A parte de Analytical Writing do GRE requer que você escreva 2 
textos: um sobre análise de problema e outro sobre análise de 
argumento, e você possui 30 minutos para escrever cada um 
deles. 
 
Os ensaios são bastante importantes para os alunos estrangeiros 
ou aqueles que não possuem o inglês como primeira língua 
(nosso caso), portanto, dê uma atenção à eles.  Obviamente, os 
ensaios possuem um peso maior para as áreas que elucidam 
uma escrita mais frequente ou mais necessária (porém, vocês 
precisarão escrever teses ou dissertações, então mesmo que a 
sua área seja Matemática dê atenção redobrada aos ensaios, 
eles podem, inclusive, ser o diferencial na sua nota). 
 
Antes de tudo, aqui vai uma dica: leia os requerimentos da sua 
Universidade, algumas não dão muita importância para o 
Analytical Writing, enquanto outras requerem que os candidatos 
possuam notas de 5 à 6. Converse com o seu departamento 
antes de realizar a prova. 
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Quais são os pontos observados para que os avaliadores deem 
uma nota? 
 
• Seguir as instruções do enunciado; 
• Considerar a complexidade do texto a ser escrito; 
• Organizar e desenvolver as ideias de maneira efetiva; 
• Apoiar a sua posição com exemplos relevantes e; 
• Controlar os elementos da escrita em Inglês. 
 
Os textos são analisados por 2 avaliadores, cada um da uma 
nota para os seus textos, essas notas são somadas e divididas 
por 4. Se as notas de ambos avaliadores possuírem uma 
diferença maior que 1 ponto, um terceiro avaliador será 
convocado para analisar o texto.  
 
Os avaliadores usam um método holístico de sistema de notas, 
eles são treinados para analisar os textos de formas gerais e não 
focar nos detalhes de pontuação e gramática, porém, erros 
grotescos irão afetar a sua nota.  
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As notas, portanto, são dadas seguindo as análises observadas 
ao lado.  
 
IMPORTANTE: Um ensaio escrito sobre um tópico que não seja 
aquele presente e descrito na questão, receberá nota igual à 0. 



GRE 
Analytical Writing 

Como impressionar esses avaliadores? Quem são? Onde vivem? 
O que comem? 
 
Primeiramente, os avaliadores desse tipo de questão são TA’s de 
universidades que geralmente trabalham meio período. Para a 
ETS. ISSO MESMO AMIGO! Eles são tipo, a gente, no futuro 
(espero que não). 
 
 É de se esperar que eles não demandem muito tempo lendo 
esses textos, dizem por ai que eles levam em média 2 minutos 
para analisar e dar a nota para cada ensaio. Então, mais uma 
vez, não se foque nos detalhes, apresente uma boa visão geral 
do texto. 
 
Com isto, você deve estar pensando que deve ser complicado 
agradar esse tipo de gente, mas sabe o que foi verificado dentre 
as melhores notas do Analytical Writing? Todas tinham uma 
coisa em comum: COMPRIMENTO. 
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Então meu amigo, fica aqui outra dica importante:  
 

Escreva o máximo que puder!! 
 
Cada ensaio deve conter no mínimo quatro parágrafos. 
Enquanto o seu ensaio sobre problema deve possuir entre 400 e 
750 palavras o seu ensaio sobre argumento  deve possuir entre 
350 e 600 palavras. 
 
Mas pelo amor que você tenha a qualquer ser, não é apenas o 
comprimento do texto que conta! (Tamanho não é 
documento!) Também foi observado que esses textos traziam 
bons pontos e argumentos sobre o tópico além de uma certa 
profundidade dos mesmos. 
 
Ou seja, é melhor você ter poucos exemplos e que estes sejam 
bem explorados do que escrever uma bíblia enchendo linguiça. 
 
 



GRE 
Analytical Writing 

Issue vs. Argument 
 

O Issue essay (vamos tratar pela forma como você encontrará 
na prova), pede a sua opinião.  Espera-se que você apresente o 
seu ponto de vista sobre um tópico específico e apóie esta ideia 
fornecendo vários exemplos.  O enunciado pode vir assim: 
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O Argument essay requere um tipo diferente de resposta. Em 
vez de apresentar o seu ponto de vista sobre um assunto, o seu 
trabalho é criticar a opinião de um terceiro. Espera-se que você 
aponte as falhas lógicas no argumento alheio  e não forneça a 
sua opinião.  
 

Não confunda os dois ensaios, caso isso 
aconteça, sua nota será ZERO em ambos. 



GRE 
The Issue Essay 

30 minutos para escrever um texto e (talvez) revisá-lo, é muito 
pouco. Por isso, é importante que você já tenha uma ideia do 
que fazer assim que sentar na cadeira: 
 
• Pense – faça um brainstorm antes de começar a escrever; 
• Organize – pegue as suas ideias e coloque-as de forma a se 

adaptarem ao formato do texto; 
• Escreva – após os dois primeiros passos, esse se torna o mais 

fácil. 
 
Os dois primeiros passos são os mais importantes para uma 
escrita eficiente no GRE. Eles vão garantir que você não escreva 
um texto incoerente e divagador.  
 
A partir deste momento vamos exemplificar um bom ensaio e 
analisar todos os passos requeridos para que você tenha uma 
boa metodologia na hora de escrever. 
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Geralmente, os assuntos são de “áreas gerais” – ou o que quer 
que isso signifique . Você deve olhar para a frase sugerida com 
um pensamento de acordo/desacordo ou prós/contras. Pense 
sobre isso e escolha a sua opinião. Como? 
 
1. Pense 
 
Pense sobre três coisas: 
1. Termos chaves – Quais são os termos chaves na frase? Eles 

precisam ser melhor explicados antes de começar a pensar 
sobre os mesmos? 

 
1. Lado oposto – Qual seria a frase antagônica da sentença 

sugerida? 
 
1. Exemplos – Quais são os exemplos que apoiariam a 

sentença? Quais são os exemplos que apoiariam a frase 
antagônica da sentença sugerida? 

 
Termos chaves  

 
Neste exemplo você poderia pegar as palavras: beauty, true, 
exceptional e commonplace. Só aqui você já teria várias coisas a 
serem pensadas: o que seria a beleza? Belezas naturais ou feitas 
pelo homem? Ambas?  
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Lado oposto 
 
Se você escrever um texto onde a estrutura básica é: “eu 
concordo e aqui está o motivo”, ou então, “eu discordo e aqui 
está o motivo”; prepare-se para uma nota baixa. 
 
Os avaliadores querem que você considere os dois lados da 
sentença e só depois escolha a sua opinião sobre o assunto. 
 
Neste exemplo, a sentença antagônica seria: “True beauty is 
found not in the commonplace but in the exceptional.” 
 
Agora escolha aquela que você mais se identifica e avance para 
os… 
 

Exemplos 
 
A PARTE MAIS IMPORTANTE DO TEXTO! 
 
Você deve possuir exemplos fortes e relevantes, quanto mais 
específico melhor. Entre exemplos da história, eventos atuais e 
literatura e aqueles oriundos de experiências e observações 
pessoais, escolha sempre o primeiro! 
 
Lembre-se: É difícil escrever um argumento forte utilizando-se 
de exemplos fracos. 
 

 



Uma vez que o primeiro passo está completo, você deve partir 
logo para o segundo. 
 
2. Organize 
 
• Separe os seus exemplos – Quantos exemplos apoiam a 

sentença fornecida e quantos exemplos apoiam a sentença 
antagônica? Veja qual lado possui mais apoio. 

 
• Escreva a sua tese – Após avaliar a relevância de cada ideia, 

decida a sua posição e comece a escrever a sua tese, ela é o 
ponto principal e é o que você deseja que o seu texto 
expresse. 

 
Mesmo possuindo um posicionamento quanto à ideia fornecida, 
você pode se deparar com melhores argumentos contrários à 
sua opinião. Não perca tempo tentando pensar em outros 
argumentos para apoiar o seu posicionamento e escreva sobre a 
ideia oposta! Não existe resposta certa ou errada. Na realidade, 
a ETS pouco se importa com a sua real opinião sobre o assunto, 
eles querem ver um texto com fortes argumentos e bem escrito. 
 
A sua tese, portanto, deve expressar (em resumo) a ideia geral 
do seu texto. Neste caso, poderia ser algo do tipo: “While certain 
commonplace natural objects are examples of beauty, true 
beauty is most often found in rare, exceptional case.” 
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3. Escreva 
 

A ETS procura um texto que possua, em sua estrutura, as 
seguintes partes: 
 
• Introdução: introduz o tópico do texto, discute os problemas 

e apresenta a tese; 
 
• Desenvolvimento: deve usar exemplos que apoiem a tese do 

texto, e; 
 
• Conclusão: resume os pontos principais do texto, reitera a 

tese e às vezes considera as suas implicações. 
 

 
Aprenda a utilizar o seu tempo! Nós damos uma dica:  
 
• Encontrar palavras chave, ideia antagônica e exemplos : 5-7 

minutos 
 

• Formular a tese: 2 minutos 
 

• Escrever o ensaio: 18-20 minutos 
 

• Revisão: 1-2 minutos 
 
 
 



GRE 
The Argument Essay 

O Argument Essay do GRE requere que você examine e critique 
a lógica de um argumento. 
 
Você é capaz de usar todas as habilidades que falamos durante o 
Issue Essay, porém, de maneira um pouco diferente. 
 
Um argumento, para o GRE, é um parágrafo curto no qual o 
autor introduz um tópico e utiliza evidências racionais e factuais 
para apoiar a sua opinião sobre o mesmo. 
 
A partir deste momento vamos exemplificar um bom ensaio e 
analisar todos os passos requeridos para que você tenha uma 
boa metodologia na hora de escrever. 
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GRE 
The Argument Essay 

A declaração a seguir é um exemplo de argumento: 
 

“My car broke down yesterday, and I need a car to get to work. 
Therefore, I should buy a new car.” 

 
Ela é composta por três partes: 
 
1.  A conclusão: a opinião do autor e recomendação de ação; 
2.  As premissas: os fatos que o autor usa para apoiar a sua 

opinião, e 
3.  As suposições: condições não mencionadas que devem ser 

verdadeiras para que o argumento tenha sentido. 
 
Neste exemplo, a conclusão é: “I should buy a new car”. 
 
As premissas que o autor usa para apoiar a sua opinião são que 
o carro quebrou ontem e ele/ela precisa de carro para chegar ao 
trabalho. 
 
Mas como encontrar premissas e conclusões? A conclusão é a 
parte mais óbvia do argumento, ela recebe toda a atenção, já a 
premissa é a parte que apoia esta conclusão para que ela se 
matenha íntegra. 
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Algumas palavras que indicam CONCLUSÃO: 
 
• So ; Therefore; Thus; Hence;  Showed that; Clearly; Then;  

Consequently; As a result; Concluded that 
 

 
 

 
Algumas palavras que indicam PREMISSA: 
 
• Because; Since; If; Given that; In view of; In light of; Assume 



GRE 
The Argument Essay 

Para encontrar as suposições de um agumento nós devemos 
procurar por ideias que não estão descritas descaradamente na 
declaração. Uma suposição pode ser a conexão entre a 
conclusão e a premissa, ou um gap entre ambos os fatos, caso 
esses não sejam conectados. No nosso exemplo: 

 
“My car broke down yesterday, and I need a car to get to work. 

Therefore, I should buy a new car.” 
 
Quando lemos esta declaração algumas perguntas podem surgir, 
como por exemplo: Por que comprar um carro novo se ele 
poderia consertar o carro quebrado? Por que o autor não pode 
alugar um carro?   
 
São essas perguntas que apontam as falhas e gaps no 
argumento, e é assim que você encontrará as suas suposições. 
 
Neste exemplo você poderá pensar em várias suposições, mas 
todas giram em torno de uma ideia geral: Não existe outra 
maneira de se conseguir um carro. 
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Existem três tipos básicos de argumentos , e sabendo identificá-
los previamente você será capaz de encontrar também as suas 
suposições com mais rapidez. 
 
1. Sampling: Assume que A é igual a A, B e C, ou que um grupo 

menor é representativo de um grupo maior do qual faz 
parte. Para resolver esta questão você deve expor que as 
opiniões e experiências do grupo menor não são, 
necessariamente, representativas do grupo maior. 

 
1. Analogy: Assume que A=B, ou que o que é verdade para um 

grupo é verdade também para o outro. Para resolver esta 
questão você deve mostrar que os dois grupos são distintos 
e que o que é verdade para um pode não ser verdade para o 
outro. 

 
1. Causal: Assume que A causa B, ou que se você remover a 

causa removerá também o efeito. Para resolver esta 
questão você deve apontar que existem outros fatores que 
podem causar B. Para isso será necessário um brainstorm de 
possíveis exemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRE 
The Argument Essay 

Ao escrever um Argument Essay você deverá realizar os 
seguintes passos: 
 
1. Ler o tópico e identificar a conclusão e as premissas; 

 
1. Já que você deve criticar (enfraquecer) o argumento, 

foque-se em encontrar as suposições. Procure por gaps no 
argumento, falhas na lógica e informações na conclusão 
que não estão elucidadas nas premissas. Faça um 
brainstorm de suposições; 

 
1. Selecione três ou quatro suposições que você ache que são 

as mas fortes; 
 

1.  Escolha um modelo de escrita que permita que você 
“ataque” as suposições de maneira organizada; 

 
1. Escreva o texto; 

 
1. Revise-o. 
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Lembra que dissemos que seria ideal se você já tivesse um 
modelo de texto? Veja aqui um exemplo de Argument Essay: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRE 
Verbal Section 

A Verbal Section é dividida em  três tipos de questões: 
 
1. Text Completions:  consiste em um fragmento de texto, 

entre uma e cinco sentenças, com um ou três espaços para 
completar. Se o fragmento possuir um espaço em branco, 
você terá 5 opções de palavras para escolher. Se o 
fragmento possuir dois ou três espaços em branco, você terá 
3 opções de palavras por espaço. Você deverá escolher a 
palavra que melhor se encaixa no fragmento. 
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2. Reading Comprehension: são apresentados textos que 
variam de um à cinco parágrafos e possuem de 1 à 5 
perguntas.  Essas questões  podem ser relativas à ideia geral 
do texto, informações específicas, estrutura ou tom do 
texto, vocabulário, ponto de vista do autor ou o argumento 
usado. Geralmente as questões pouco dependem de 
vocabulário e a resposta está sempre no texto.  
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GRE 
Verbal Section 

 
3. Sentence Equivalence:  muito similar ao Text Completion. 

Será fornecido uma frase com um espaço em branco, você 
terá seis opções de escolha e deverá escolher as 2 opções 
que melhor se encaixam no fragmento. 
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GRE 
Verbal Section 

 
Estratégias 

 
1. Ordem de dificuldade: 

 
Durante a prova você tem a opção de passar por todas as 
questões de uma seção, mesmo sem respondê-las. Utilize esta 
ferramenta para fazer primeiro as questões que você considera 
mais fáceis ou que tem a certeza da resposta correta. Gaste os 
primeiros minutos com essas questões e só depois volte 
naquelas que demandam mais tempo para pensar.  
 
Essa tática fará com que você se sinta mais relaxado e confiante, 
já que a maioria das questões já estarão respondidas (com um 
grau de certeza de acerto) e você poderá então administrar o 
tempo restante para responder aquelas que você considera mais 
difíceis.  
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2. Processo de eliminação: 

 
Na Verbal Section você deve encontrar a melhor resposta. Fique 
atento à isso!! É completamente diferente de encontrar a 
resposta correta. Sabendo disso, é importante que você 
considere todas as respostas, pois encontar a melhor opção 
requere que você compare todas as opções disponíveis. 
 
Portanto, tente encontrar as piores respostas primeiro.  
 
3. Vocabulário: 
 
Melhorar o seu vocabulário irá aumentar imensuravelmente as 
suas chances na seção verbal. Você encontrará basicmente três 
tipos de palavras durante a prova: palavras que você conhece,  
palaras que você já escutou, palavras que você não faz a mínima 
noção do que significam. 
 
 

 

-     Nunca elimine de primeira uma palavra 
que você não conhece.  
- Uma palavra meio certa está 
completamente errada. 

 



GRE 
Math Section 

A Math Section também é composta por três tipos de questões: 
 
1. Quantitative Comparisons: que pedem para você comparar 

uma quantidade A com uma quantidade B. 
 
 

DICAS 
 

1. Compare sempre, calcule somente em último caso; 
 
1. Se a questão possuir somente números e nenhuma variável, 

a resposta nunca poderá ser a letra D. 
 

1. Caso a questão possua variáveis, você pode substituí-las por 
números. Isso dará uma visão mais real da comparação. 
Tente fazer esta substituição por pelo menos dois números, 
e tente usar ZERO, UM, NÚMEROS NEGATIVOS, VALORES 
EXTREMOS ou FRAÇÕES, em uma das substituições e um 
número qualquer na outra. 
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GRE 
Math Section 

 
2. Multiple-choice: onde você deve encontrar a resposta 

correta dentre as 5 opções. Este tipo de questão possui uma 
variação, onde eles pedem que você escolha TODAS as 
respostas corretas. Assim, esta é uma questão de múltipla 
escolha, múltipla resposta. 

 
DICAS 

 
• Leia o enunciado com atenção; 

 
• Utilize o senso comum antes de começar a fazer contas, 

geralmente você conseguirá eliminar até 3 opções de 
respostas antes mesmo de pensar em pegar a calculadora; 

 
• Cuidado com as respostas óbvias. 

 
• Caso as respostas possuam um círculo para marcação, você 

deverá escolher apenas uma opção. No entanto, se as 
opções forem demarcadas com um quadrado, você deverá 
escolher múltiplas respostas. 
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GRE 
Math Section 

3. Numeric Entry: neste tipo de questão você encontrará uma 
caixa para digitar a sua resposta, não haverá opções de 
escolha. LEMBRE-SE: Em caso de números na casa dos 
milhares, utilize vírgulas e não pontos. Por exemplo: 5,000 
(para cinco mil). 

 
 

DICAS 
 

• Caso você veja que está demorando para achar a resposta, 
pule a questão e volte nela depois. 

 
• A maioria dos erros acontece pois os candidatos não 

entendem ou leem o enunciado de maneira errônea. Preste 
atenção nisso! 
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GRE 
Math Section 

Os três tipos de questões presentes da Math Section podem ser 
sobre álgebra, geometria, porcentagem, probabilidade ou 
relativas à algum gráfico. 
 
É importante que você saiba vocabulário! Isso mesmo meu 
amigo, vocabulário não é apenas importante para a Verbal 
Section ou Analytical Writing, você deve entender 
completamente o problema para estar apto a resolvê-lo. 
Palavras como: even, odd, percent, integers, absolute value, 
factors, multiple, divisibility, prime numbers, remainder, term, 
square root, ratio, media, mode, inequality, proportion… São 
alguns dos exemplos que aparecerão na sua prova, e você deve 
saber a definição de cada um deles, caso contrário, a sua 
capacidade de resposta fica comprometida. 
 
Além disso, (desculpa, tem mais) é importante que você 
também esteja com algumas fórmulas fixadas na cabeça. 
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Ai meu Deussssss, desisto! 
 
CALMA AI!!!! Deixa eu contar uma história:  
 
“Era uma vez uma menina que descobriu sobre o GRE apenas 2 
meses antes do final do prazo da inscrição para o CsF. Ela 
estudou em média 7 horas por dia e precisou relembrar todas 
aquelas fórmulas de matemática que havia aprendido no ensino 
fundamental e médio. Após 2 semanas de estudo, foi fazer a 
prova. Não tirou uma nota extremamente invejável, mas estava 
(mais ou menos – sinceramente, menos) entre os 300 pontos 
desejáveis. As 2 semanas de estudo se resumiram a prática 
incansável de escrita e resoluções de problemas, além de post-its 
espalhados pelo quarto com definições de palavras. Ela foi 
aprovada nas 5 Universidades em que se inscreveu e está indo 
fazer o PhD nos EUA.” 
 
Está ai o depoimento da minha experiência com o GRE. 
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C-C-Combo Breaker 

• Para um melhor desempenho na prova, comece a estudar o 
quanto antes. 

 
• Procure fazer um grupo de estudo, ou uma dupla de estudo. 

É encorajador e menos monótono. 
 

• Para decorar as palavras do vocabulário (sem noção de tão 
grande), tente fazer associações das palavras com coisas que 
você conhece. 

 
• Quando estiver fazendo simulados, preste muita atenção do 

tempo gasto em cada questão. Isso irá se refletir no dia da 
prova. 

 
• Procure maneiras interativas de estudar, um aplicativo no 

celular, um jogo online, uma competição amigável. 
 

• Faça dezenas, milhares de exercícios! Nada substitui a 
prática. E com isso, nenhuma questão será surpresa no dia da 
prova. 
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Subject Test 

(Abdicate your life) 
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Você entrou lá todo pomposo no site do seu Departamento e foi 
verificar os requerimentos necessários para a candidatura. Viu a 
nota mínima do TOEFL ou IELTS, viu também que eles pedem 
uma nota mínima do GRE e, então… viu que eles pedem o GRE 
Subject! 
 
“Ahhh mano, putz grila…” 
 
EPA, EPA, EPA… Eu já não falei que você deveria encarar o GRE 
como um ENEM ou VESTIBULAR? Você não precisou fazer uma 
prova discursiva das matérias relativas à sua área (biológicas, 
humanas, biomédicas, exatas…) ? Então meu bem, tá ai a sua 
prova específica do GRE! 
 
O GRE Subject Test “mede” o seu conhecimento em um campo 
de estudo particular. Você consegue mostrar o que sabe sobre 
uma matéria específica e as Universidades irão notar. Esse teste 
pode te dar a notoriedade que você buscava, e fazer você se 
sobressair entre os outros candidatos.  

 
 
 

 
 

 

Existem 7 tipos de GRE Subject, e eles são direcionados à alunos 
que possuem intenção de estudos nas seguintes áreas: 
 
Biochemistry, Cell and Molecular Biology 
Biology 
Chemistry 
Literature in English 
Mathematics 
Physics 
Psychology 
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Biochemistry, Cell and Molecular Biology 
O teste consiste em aproximadamente 170 questões de múltipla 
escolha. O conteúdo do teste é organizado em 3 subáreas a 
serem avaliadas: Bioquímica, Biologia Celular e Biologia 
Molecular e Genética. 
Download the Fact Sheet to view test specifications (PDF) 
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 
 
Biology 
O teste consiste em aproximadamente 194 questões de múltipla 
escolha. O conteúdo do teste é organizado em 3 subáreas a 
serem avaliadas: Biologia Celular e Molecular, Biologia do 
Organismo e Ecologia e Evolução. 
Download the Fact Sheet to view test specifications (PDF) 
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 

 
 
 

 
 

 

Chemistry 
O teste consiste em aproximadamente 130 questões de múltipla 
escolha. O conteúdo do teste enfatiza os 4 campos nos quais a 
química tradicional foi dividida: Analítica, Inorgânica, Orgânica e 
Físico-Química.  
Download the Fact Sheet to view test specifications (PDF) 
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 
 
Literature in English 
Cada edição do teste consiste em aproximadamente 230 
questões de múltipla escolha organizadas em 4 grandes áreas: 
Análise Literária, Identificação, Contextos Culturais e Históricos e 
História e Teoria da Crítica Literária.  
Download the Fact Sheet to view test specifications (PDF) 
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 
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Mathematics 
O teste consiste em aproximadamente 66 questões de múltipla 
escolha que abrangem Cálculo, Álgebra e tópicos adicionais.  
Download the Fact Sheet to view test specifications (PDF) 
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 
 
Physics 
O teste consiste em aproximadamente 100 questões de múltipla 
escolha que cobrem Mecânica Clássica, Eletromagnetismo, Física 
Atômica, Fenômeno Óptico e Onda, Mecânica Quântica, 
Termodinâmica e Mecânica Estatística, Relatividade Especial, 
Métodos Laboratoriais e Tópicos Especializados.  
Download the Fact Sheet to view test specifications (PDF) 
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 

 
 
 

 
 

 

Psychology 
A maioria das edições do teste consistem em aproximadamente 
205 questões de múltipla escolha que cobrem tópicos da 
Psicologia Experimental, Social e Geral.  
Download the Practice Book to view content of the test 
(PDF) 
 
 
A nota final do GRE Subject pode variar de 200 à 990 pontos, 
com aumentos em escala de 10 pontos, embora o intervalo de 
pontuação para qualquer Subject Test particular é geralmente 
menor.  
“Sub-pontos” são relatados para testes de Bioquímica, Biologia 
Celular e Molecular; Biologia; e Psicologia, em uma escala de 
pontuação de 20-99, com aumentos de pontuação em escala de 
um ponto. 
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A nota do GRE Subject é calculada da seguinte maneira: O 
número de questões respondidas corretamente  -  ¼ do número 
de questões respondidas incorretamente. 
 
Então, você recebe 1 ponto por cada questão correta e perde 
0,25 pontos por cada questão incorreta. Por isso muitas pessoas 
preferem deixar questões em branco ao invés de chutar uma 
resposta. 
 
A nota bruta é então convertida em uma pontuação em escala 
através de um processo conhecido como equacionamento que 
explica as diferenças de dificuldade entre as diferentes edições 
de teste. Assim, uma determinada pontuação em escala reflete 
aproximadamente o mesmo nível de capacidade, 
independentemente da edição do teste que foi feita. 
 
O GRE Subject Test custa em torno de $150.00, só é oferecido 
em formato Paper-Based, ou seja, leve o seu lápis da sorte, ou 
melhor, leve uns 5 lápis da sorte só por precaução. 

 
 
 

 
 

 

O tempo de prova é de, geralmente, 3h e 30 minutos. E a 
melhor informação vem agora: O GRE Subject Test só é 
oferecido 3 vezes por ano.  
SIM MEU CARO AMIGO. TRÊS VEZES POR ANO! 
 
“Mas isso é uma puta falta de sacanagem...vou xingar muito no 
twitter…” 
 
Pode chorar, pode gritar, pode fazer greve de fome em frente 
ao Planalto Central, pode mandar cartinha pro Luciano Hulk… as 
provas só são oferecidas nos meses de Abril, Setembro e 
Outubro. 
Mas lembre-se: NEM TODAS AS UNIVERSIDADES REQUEREM O 
GRE SUBJECT TEST!!!! Antes de se desesperar e tentar marcar 
um horário para o próximo dia do teste, pesquise no site da sua 
Universidade de interesse e do seu Departamento, as 
especificações para candidatura estarão lá.  
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www.abroaders.com.br 

 

Compartilhe este e-book! 

 

http://www.abroaders.com.br/contato/
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