
                     
 

Estrutura do Teste do IESE 
  
O teste do IESE é muito parecido com o teste do GMAT. É um exame de raciocino lógico e 
recomendamos preparo prévio.  
 
O conteúdo de matemática é basicamente o trabalhado no Ensino Médio, com alguns 
acréscimos de Estatística básica (ex: distribuições, variância, desvio padrão). Já a parte verbal 
avalia a sua capacidade de processar informações textuais e identificar conexões lógicas entre 
elas.  
 
Na preparação, é preciso exercitar a memória e a agilidade numérica. Parte da dificuldade do 
teste se dá na escassez de tempo, o que exige habilidade de priorização e uma estratégia 
definida para abordar problemas. Essas mesmas habilidades são necessárias para um bom 
rendimento no Executive MBA, e na atividade como executivo. . 
 
Características do Teste do IESE: 

 O teste é feito em inglês ou  espanhol e já impresso (GMAT é on line e as questões 
seguintes mudam conforme acertos e erros das últimas questões); 

 O teste é dividido em 6 sessões, entre elas: Quantitativa, Negócios e Verbal; 
 A duração do teste é de 3 horas; 
 Não pode utilizar calculadora; 
 Não tem a sessão Analitical Writing (AWA) do GMAT, substituída aqui por Juízo de 

Negócios e a nova sessão de Interpretação de Gráficos e Tabelas; 
 As respostas serão de múltipla escolha (a, b, c, d, e); 
 É intercalado exercícios entre quantitativo e verbal; 
 Cada acerto pontua 1,0 e cada erro diminui 0,25. As respostas em branco não 

descontam pontos. 
 

Recomendação de Material para estudo: 
 

 Site do GMAC (instituto que de fato realiza o GMAT): http://www.gmac.com/  
É um ponto de partida interessante. Ali estão várias informações sobre a estrutura da 
prova e orientações para preparação.  

 

 Cursos online: os dois abaixo permitem o uso por 7 dias sem compromisso  
o Magoosh: https://gmat.magoosh.com/. Possui material em video aulas, testes 

práticos e exercícios. O suporte e assistência em dúvidas é via e-mail. Entre as 
duas opções aqui, é mais simples, e por isso também mais barata. Em 
26/set/2016, a versão premium custava US$99, com 1 ano de acesso.  

 
o The Economist GMAT Tutor: https://gmat.economist.com/ - Além do previsto 

na plataforma anterior, tem a vantagem de ser adaptativa (o conteúdo que lhe 
é apresentado nos vídeos se adapta de acordo com os as necessidades 
identificadas nos testes, e de acordo com os objetivos traçados). Também 
inclui sessões com tutores via Skype. É mais abrangente que a primeira, e 
também mais cara. Em 26/set/2016, o pacote premium – ultimate prep 
custava US$499 

 

http://www.gmac.com/
https://gmat.magoosh.com/
https://gmat.economist.com/


                     
 

 Outros serviços tradicionais de preparação: 
o https://www.manhattanprep.com/gmat/  
o https://www.kaptest.com/pages/gmat-home 

 Outras fontes:: 
o http://www.gmatverbal.com.br/ (Apenas para verbal) 
o http://www.veritasprep.com/gmat/ 
o https://itunes.apple.com/br/app/gmat-pill-hd/id535825668?mt=8&ign-

mpt=uo%3D4 ) - aplicativo 
 
 
Para realizar o Teste do IESE: 

 É preciso enviar a ficha de inscrição preenchida: 
http://www.ise.org.br/ficha_inscricao.php 

 No dia do exame, pedimos que chegue com 30 minutos de antecedência. 

 É cobrado uma taxa no valor de R$ 100,00, que pode ser pago em dinheiro ou cheque. 
Não é aceito cartão de crédito. 
 
Quantitativa / Matemática 
 
Em primeiro lugar, esqueça o uso da calculadora e pratique a fundo a matemática, 
quando já esteja familiarizado com os exercícios e certa desenvoltura, pratique com 
cronometro para assegurar-se de não apenas saber faze-lo, mas que o faça dentro do 
tempo adequado. A média do tempo de cada resposta por pergunta deve ser de um 
minuto. A matéria quantitativa deve ser com base no que estudou no ensino médio ou 
nos primeiros anos da graduação de engenharia.  

 
Sessão II 
Interpretação de dados: 13 perguntas – 16 minutos 
Sessão IV 
Solução de problemas: 20 perguntas – 35 minutos 

 
 
Negócios 
 
É um estudo de caso. Não é preciso preparo especifico, nem existe material preparatório. 
As questões serão divididas entre analise de Compreensão da Informação e Valorização 
da Informação. Será necessário fazer algumas associações entre as alterativas que 
melhor se encaixe com a questão. 

 
Sessão VI 
Juízo de Negócios – Texto para leitura – 20 minutos 
Juízo de Negócios – 19 perguntas – 20 minutos (retiramos o texto)  

 
Verbal 
 
Apesar de não exigir o preparo da parte quantitativa, é importante que esteja 
familiarizado com o sistema do exame. 

 

https://www.manhattanprep.com/gmat/
https://www.kaptest.com/pages/gmat-home
http://www.gmatverbal.com.br/
http://www.veritasprep.com/gmat/
https://itunes.apple.com/br/app/gmat-pill-hd/id535825668?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/br/app/gmat-pill-hd/id535825668?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.ise.org.br/ficha_inscricao.php


                     
 

Sessão I 
Retenção de Ideias – Texto para leitura – 15 minutos 
Retenção de Ideias – 28 perguntas – 20 minutos (retiramos o texto) 
Sessão III 
Raciocínio Crítico – 16 perguntas – 25 minutos  
Sessão V 
Completar frases – 12 perguntas – 9 minutos 

 
Desejamos animo em sua preparação e bons estudos! 
 
Quaisquer dúvidas, peço que entre em contato conosco. 
 
Atenciosamente, 
 
Admissão EMBA IESE Brasil. 

 
 
 


