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Avaliações de acesso
ao ensino superior:
um olhar para seis países

Realização:

Apoio:

Apresentação
A pedido do Itaú Educação e Trabalho, o Vozes da Educação
elaborou levantamento sobre avaliações de acesso ao ensino
superior em seis países. No Brasil, esse trabalho se deu a partir
de um olhar para as principais alterações legislativas com
relação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); enquanto
nos outros cinco países, buscou-se apresentar um panorama
do sistema educacional e as principais características com
relação aos exames de ingresso nas Universidades.
O objetivo deste levantamento é apoiar o Itaú Educação e
Trabalho (ITE) e o Conselho Nacional de Educação (CNE) na
reﬂexão de possíveis alternativas para o Novo Enem.

Boa leitura!
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Metodologia
Levantamento bibliográﬁco realizado por meio de

As avaliações aqui destacadas não correspondem

consultas em documentos oﬁciais dos governos dos

a única e exclusiva forma de ingresso no Ensino

países

selecionados,

instituições

além

responsáveis

de
pela

publicações

de

Superior de cada país, tendo em vista que o acesso

elaboração

e

pode se dar de outras formas para quem é egresso

aplicação dos exames de acesso ao ensino superior.
Neste documento, serão apresentadas as avaliações
de cinco países. São elas: Abitur, na Alemanha;
Gaokao, na China, Scholastic Assessment Test,

da Educação Básica, por exemplo. No entanto, como
recorte para este levantamento, selecionamos os
exames que mais se aproximam da estrutura do
Exame Nacional do Ensino Médio.

American College Testing e Advanced Placement

Com

Examinations, nos Estados Unidos; Baccalauréat,

documentos utilizados na pesquisa, os sites estão

na França; e General Certiﬁcate of Education

vinculados ao texto por meio de hiperlinks.

Advanced Level, no Reino Unido. Especiﬁcamente
no caso do Brasil, evidenciaremos os principais atos
normativos que fundamentam a criação e a
continuidade do Exame Nacional do Ensino Médio.
Cada

país

possui

um

sistema

o

intuito

de

de

facilitar

o

acesso

aos

Este trabalho pretende ser enquadrado enquanto
uma curadoria de conteúdo, com design pensado
e estruturado visando a democratização do acesso
às informações.

educacional

especíﬁco, cujo modelo impacta diretamente nas
possibilidades de acesso ao ensino superior. Para
melhor compreensão dos temas aqui abordados,
apresentamos de maneira simpliﬁcada a estrutura
do sistema educacional de cada país. Ressalta-se, no
entanto, que cada modelo tem suas nuances.
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Países selecionados e suas avaliações
Alemanha
Abitur

Brasil
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

China
Gaokao (高考): Exame Nacional Para o Ingresso no Ensino Superior

Estados Unidos
Scholastic Assessment Test (SAT)
American College Testing (ACT)
Advanced Placement Examinations (AP Exams )

França
Baccalauréat Général (Bac)

Reino Unido
General Certiﬁcate of Education Advanced Level (GCE A-Level)
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Exame Nacional do Ensino Médio

1
Histórico do ENEM

Histórico das alterações ao longo dos anos
1998

Portaria n° 438, de 28 de maio de 1998: É instituído o Exame

1999

Foi criado o Comitê Técnico Consultivo, cujo objetivo era

Nacional do Ensino Médio (Enem), como procedimento de avaliação do

aperfeiçoar a estrutura técnica e metodológica do Enem. Em 1999, além

desempenho do estudante, tendo por objetivos: conferir parâmetro para a

do Boletim de Resultados, começou a ser divulgado o Boletim da Escola,

autoavaliação, com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção

contendo análise geral e por competências, do desempenho dos

no mercado de trabalho; criar referência nacional para os egressos de

concluintes do Ensino Médio da instituição. Para tanto, era necessário

qualquer das modalidades do Ensino Médio; fornecer subsídios às

comprovar que, pelo menos, 90% dos alunos haviam realizado o exame.

diferentes

Neste ano, o número total de instituições que aderiram o exame como

formas

de

acesso

ao

ensino

superior

e

a

cursos

proﬁssionalizantes. Aplicado anualmente, o Enem passou a avaliar as

parte de seus processos seletivos saiu de duas, em 1998, para 93, em 1999.

competências e habilidades desenvolvidas pelos examinados durante a
Educação Básica, tendo como base uma matriz de competências criada
para o exame. Para realizar a avaliação, ﬁcou deﬁnido o pagamento de
uma taxa de inscrição. Em contrapartida, o participante recebia um
Boletim de Resultados, com informações sobre o seu desempenho
individual e em relação ao resultado global. A prova continha uma redação
e 63 questões, era realizada em um dia e tinha duração de 4 horas.

2001

Portaria nº 318, de 22 de fevereiro de 2001: É estabelecida a isenção
da taxa de inscrição para estudantes concluintes do Ensino Médio e do
Programa de Educação de Jovens e Adultos. Com isso, houve um aumento
expressivo no número total de inscrições, sendo que 82% dos participantes
haviam sido beneﬁciados pela isenção. A parte objetiva do exame, ainda
composta por 63 questões de conhecimentos gerais, é construída a partir
da matriz de competências do Enem, enquanto a redação passou a propor
a resolução de uma situação problema.
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Principais alterações ao longo dos anos

2002

Portaria nº 391, de 7 de fevereiro de 2002: Regulamenta que todas

2009 Portaria nº 109, de 27 de maio de 2009
2009

as instituições deverão incluir uma prova de redação, de caráter
eliminatório, em seus processos seletivos. O participante poderia utilizar a

●

Em maio de 2009, as matrizes de referência do Enem são divididas

sua nota na redação do Enem para ﬁns de cumprimento da Portaria.

por áreas do conhecimento. Com isso, a avaliação passa a ser

Neste ano, o exame foi aplicado em 600 municípios e cerca de 400

composta por quatro provas, que se subdividem em: Linguagens e

instituições já utilizavam os resultados dele em seus processos seletivos.

códigos e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas
tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias e Matemática e

2004

suas tecnologias. A redação foi mantida tal como antes, contudo o

É instituído o Programa Universidade para Todos (ProUni),

quantitativo de questões objetivas é alterado de 63 para 180, sendo

viabilizando a concessão de bolsas integrais e parciais para estudantes de

45 questões de por prova. O exame começa a ser aplicado em dois

cursos de graduação e sequenciais de formação especíﬁca. Para tanto,
ﬁcou deﬁnido que o bolsista seria pré-selecionado com base nos seus
resultados e perﬁl socioeconômico no Enem. Tal iniciativa consolidou

dias (sábado e domingo).
●

de Resposta ao Item (TRI), sendo estabelecida a Escala de

ainda mais a adesão das instituições de ensino superior ao exame. Em

Proﬁciência do Enem. A decisão de utilizar a TRI teve como principal

2004, o número do CPF foi incluído na ﬁcha de inscrição, viabilizando o
acompanhamento da trajetória de cada participante, tanto no âmbito de
sua formação quanto na sua inserção no mercado de trabalho.

O cálculo da nota dos participantes passa a ser realizado pela Teoria

ﬁnalidade permitir a comparabilidade dos resultados entre edições.
●

É estabelecido que o exame pode ser utilizado como certiﬁcação de
conclusão do Ensino Médio para jovens e adultos com mais de 18
anos. Para tanto, o participante deve alcançar nota mínima de 500

2005

Portaria nº 2.729, 08 de agosto de 2005: Tendo em vista o aumento
considerável da demanda pelo Fundo de Financiamento do Estudante do
Ensino Superior (FIES), os critérios para concessão de bolsas são revistos,

pontos na redação e 400 pontos em cada área do conhecimento.
●

Neste ano, o Enem se torna um instrumento de acesso às instituições
de Ensino Superior.

de modo que a distribuição dos recursos passa a ser realizada
considerando a classiﬁcação pelos resultados obtidos no Enem.
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Principais alterações ao longo dos anos

2010 Portaria nº 2, de 26 de janeiro de 2010: É instituído e o Sistema de

2017

Portaria nº 468, de 3 de Abril de 2017: Determina como objetivo

Seleção Uniﬁcada (SiSU), por meio do qual, com base nos resultados

principal do Enem aferir se os estudantes concluintes do Ensino Médio

obtidos pelos estudantes no Enem, as instituições públicas de ensino

demonstram, individualmente, domínio dos conhecimentos esperados ao

superior selecionam os candidatos com base nas vagas ofertadas.

ﬁnal dessa etapa de ensino. Revoga, portanto, a Portaria nº 807, de 18 de
junho de 2010, que estabelecia que o Enem poderia ser utilizado para
certiﬁcação de conclusão da Educação Básica. Dessa forma, o Exame

2012

Portaria nº 21, de 5 de novembro de 2012: Regulamenta a Portaria

Nacional de Certiﬁcação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)

nº 2 de 2010, detalhando o funcionamento do SiSU e impossibilitando seu

torna-se, novamente, a avaliação responsável pela certiﬁcação do Ensino

uso para oferta de vagas nas modalidades de cursos de ensino à distância

Médio para pessoas acima de 18 anos que não concluíram a etapa na

ou que exijam teste de habilidade especíﬁca.

idade certa.

Edital nº 13, de 7 de abril de 2017: A avaliação passa a ser aplicada em
2015

Edital nº 6, de 15 de maio de 2015: Pela primeira vez, participantes
com menos de 18 anos e que ainda não concluíram o Ensino Médio não
puderam utilizar o resultado no Enem para ingresso no Ensino Superior,
de modo que o exame deveria ser realizado apenas para ﬁns de
autoavaliação de conhecimentos. O documento abordou, também, a
possibilidade de aplicar um Enem Digital para tais participantes.

dois domingos consecutivos, e não mais em um único ﬁnal de semana.

Nota de Esclarecimento, de 15 de setembro de 2017: Encerrada a
divulgação anual das médias por escola das proﬁciências obtidas no Enem
pelos participantes concluintes do Ensino Médio. De acordo com o Inep,
em 2016 e 2017, houve um consenso interno a respeito da necessidade de
descontinuar a divulgação dos resultados do Enem por Escola. Ainda, o

Portaria nº 8, de 2 de julho de 2015: Determina como um dos

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foi aprimorado por ter

requisitos para solicitação do FIES que o estudante tenha participado do

instrumentos mais adequados para a avaliação da qualidade da educação

Enem a partir da edição de 2010, além de ter obtido média aritmética das

ofertada nos sistemas de educação e nas escolas brasileiras.

notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, e nota na redação
superior a zero.
10

Principais alterações ao longo dos anos

2018

Decreto nº 9.432, de 29 de junho de 2018: Regulamenta a Política

2021

Portaria nº 411, de 17 de junho de 2021: É instituído Grupo de

Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica, que será orientada

Trabalho, no âmbito do Ministério da Educação, com a ﬁnalidade de

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Integram a política: o

discutir e propor as diretrizes estruturantes do Enem e do Encceja, tendo

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tem como objetivo aferir o

em vista as recentes alterações ocorridas no âmbito da Educação Básica.

domínio de competências e habilidades esperadas ao ﬁnal da educação
básica, podendo ser usado como mecanismo de acesso ao ensino superior

Portaria nº 521, de 13 de julho de 2021: Institui o Cronograma

e aos programas governamentais de ﬁnanciamento; o Sistema de

Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio, atualizando a matriz

Avaliação da Educação (Saeb), que tem por função a produção e

de avaliação do Novo Enem, com os seguintes prazos:

disseminação de evidências sobre a qualidade da Educação Básica; e o

● 2021: elaboração e consolidação da versão preliminar das matrizes de

Exame Nacional para Certiﬁcação de Competências de Jovens e Adultos

avaliação das quatro áreas de conhecimento para a formação geral

(Encceja), que objetiva aferir as competências e habilidades de jovens e

básica e os itinerários formativos;

adultos que não concluíram os ensinos fundamental e médio na idade
certa, podendo ser usado para ﬁns de certiﬁcação de níveis de ensino.

● 2022: validação pedagógica das matrizes das quatro áreas do
conhecimento, para a formação geral básica e os itinerários formativos,
e elaboração da versão ﬁnal; elaboração do documento básico do

2020

Portaria nº 458, de 5 de maio de 2020: Estabelece que o Enem tem
como objetivo aferir o domínio das competências e das habilidades

exame; publicação da portaria do Enem;
● 2024: aplicação do Enem.

esperadas ao ﬁnal da educação básica, de acordo com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
Determina que o exame será realizado anualmente, com a possibilidade
de aplicação de várias edições, observando-se regulamentos publicados
pelo Inep.
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2
Visão geral de alterações
no ENEM ao longo dos anos

O que vem sendo avaliado no ENEM ao longo dos anos
De 1998 a 2008

De 2009 a 2021

As provas eram estruturadas a partir de uma
matriz de 21 habilidades, cada uma delas avaliada
por três questões. Assim, a parte objetiva era
composta

por

uma

redação

e

63

itens

interdisciplinares de conhecimentos gerais, em
um único caderno.

Desde 2009, o Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação:
○ Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: a seção inclui Língua Portuguesa, uma língua estrangeira
(Espanhol ou Inglês), Literatura, Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação;

○ Matemática e suas Tecnologias: o caderno aborda as mais variadas ramiﬁcações do conhecimento
numérico e suas aplicações na resolução de problemas;

○ Ciências da Natureza e suas Tecnologias: aqui, entram as disciplinas Biologia, Química e Física;
○ Ciências Humanas e suas Tecnologias: engloba matérias relacionadas ao entendimento do ser humano
acerca de sua própria existência, como História, Geograﬁa, Filosoﬁa e Sociologia.

○

As provas são estruturadas em quatro matrizes de referência, uma para cada área de conhecimento,
baseadas nos seguintes eixos cognitivos:
○ Dominar linguagens (DL): Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens

matemáticas, artísticas e cientíﬁcas e das línguas espanhola e inglesa.
○ Compreender Fenômenos (CF): Construir e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para a
compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos-geográﬁcos, da produção tecnológica e das
manifestações artísticas.
○ Enfrentar situações-problema (SP): Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações
representadas de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.
○ Construir argumentação (CA): Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos
disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente
○ Elaborar propostas (EP): Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
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Visão geral

Quantidade de questões e duração de prova
Quantidade de questões:

Duração da prova

Em dez anos, triplicou. Atualmente,

Ao longo dos anos, a prova passou de um dia para dois. Atualmente, a prova ocorre em dois dias, sendo

são 180 questões e uma redação.

o primeiro com duração de 5h30 e o segundo, de 5h.

180

63

questões
e redação

1998 a
2008

questões
e redação

Ano

Duração

1998 e 1999

Um dia, com duração de 4 horas.

2000 a 2008

Um dia, com duração de 5 horas.

2009 a 2016

Dois dias (sábado e domingo):
- 1º dia, duração de 4h30: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Ciências da Humanas e suas Tecnologias
- 2º dia, duração de 5h30: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
e Matemática e suas Tecnologias

2017

Dois dias (domingos consecutivos):
- 1º dia, duração de 5h30: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
e Ciências da Humanas e suas Tecnologias;
- 2º dia, duração de 4h30: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias

2018 a 2021

Dois dias (domingos consecutivos):
- 1º dia, duração de 5h30: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
e Ciências da Humanas e suas Tecnologias;
- 2º dia, duração de 5h: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias.

2009 a
2021
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Visão geral

Valor da inscrição e total de inscritos
Valor da inscrição:

Total de inscritos e presentes:

Em vinte anos, quadruplicou. Atualmente, a inscrição é

2021 teve o menor número de inscritos dos últimos dez anos; já 2014 foi o ano com maior

de R$ 85,00, com isenção para casos especíﬁcos.

número de inscritos (mais de 8,7 milhões) desde o início do ENEM. Quanto ao total de presentes
na avaliação, 2020 foi o ano com menor número de presentes na prova dos últimos dez anos.
9 milhões

$

$
$

8 milhões

$
2017 2019

$
$

R$82 R$85

2015 2016

$

$

7 milhões

$
6 milhões

R$63 R$68

5 milhões

2000
$

R$35

4 milhões

1998

R$20

2021:
3.040.871
inscritos

3 milhões
2 milhões
1 milhão
0
Número de inscritos

Número de presentes na prova

Fonte: Relatórios Pedagógicos e Sinopses Estatísticas do ENEM
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Avaliações de ingresso ao Ensino Superior

16

3
Sistemas educacionais e raio-x
das avaliações

Sistema educacional

Alemanha
O sistema educacional alemão se caracteriza pela separação precoce entre os alunos que irão
se preparar para a universidade ou para o mercado de trabalho. A educação é obrigatória a
partir dos seis anos, período em que os alunos cursam a escola elementar (Grundschule), que
corresponde ao Ensino Fundamental I no Brasil. No término desse ciclo, os estudantes são

Universidade

avaliados pela escola, docentes e familiares, e são direcionados para uma das seguintes
modalidades: o Gymnasium, a Realschule ou a Hauptschule. No Gymnasium, os estudantes
são preparados para ingresso nas universidades do país, enquanto o Hauptschule se propõe a

Série

ofertar uma educação estritamente proﬁssionalizante. Por sua vez, a Realschule é

13

caracteriza-se pela oferta de um ensino "mesclado", que intercala disciplinas teóricas, comuns

12

no Gymnasium, com disciplinas de caráter mais prático, como é o caso a Hauptschule.

cursar apenas uma delas. A separação é feita pelas turmas. Em casos excepcionais, os alunos

2 anos de curso
preparatório

Idade
18/19

Berufsschule / Fachoberschule
Escola técnica ou proﬁssionalizante

11
10

Uma mesma escola pode oferecer as três modalidades de ensino, contudo o estudante pode

Abitur

Fachhochschule

Universidade de ciências aplicadas

9
8

17
16
15

Gymnasium

Escola secundária
avançada

14

Realschule

Hauptschule

Escola secundária
básica

13

podem migrar de uma modalidade para a outra, mediante a apresentação de justiﬁcativa e/ou

7

ou aceite pela nova instituição.

6

11

5

10

A conclusão do Gymnasium é certiﬁcada pelo Abitur, que é também a porta de entrada para
as universidades. Os concluintes da Realschule obtém o certiﬁcado Mittlere Reife, que permite
que ingressem na educação técnica superior. Estudantes da Realschule ou da Hauptschule
também podem se preparar para o Abitur por meio de cursos preparatórios, que tem duração
de dois anos.

Escola secundária

12

4

9

3

8

2

Grundschule

Escola primária

1

7
6

Educação Infantil
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Raio-X da avaliação

Abitur
Descrição: O Abitur é uma avaliação de caráter nacional que certiﬁca o ﬁm

O que avalia: O Abitur é composto por três provas escritas e duas provas orais,

do ensino secundário na Alemanha, além de representar a principal forma de

escolhidas previamente pelos próprios estudantes, de acordo com os seus

ingresso nas universidades do país. A prova deve ser feita obrigatoriamente

interesses

por todos os alunos que concluíram os estudos na modalidade Gymnasium, e,

condicionadas. Todos os alunos devem fazer as provas de alemão, podendo

de forma facultativa, pelos que almejam ingressar no ensino superior, desde

escolher entre o formato escrito ou oral, e todas as áreas de conhecimento

que tenham realizado um curso preparatório de dois anos para o exame. A

devem ser contempladas com ao menos uma disciplina. São elas: Linguística

aplicação e gestão do Abitur ﬁca à cargo dos estados alemães, que têm

e Literatura, que, além do alemão, abrangem as línguas estrangeiras; Ciências

autonomia para deﬁnir a estrutura e as datas de realização da prova.

Humanas e Sociais, que abrange História, Geograﬁa, Filosoﬁa e Sociologia;

Público alvo: Concluintes do ensino secundário na modalidade Gymnasium.
Os demais estudantes podem realizar a prova como forma de ingresso nas
universidades, mas antes passam por um curso preparatório de dois anos.

Frequência de oferta da avaliação: Uma vez ao ano, sendo que cada
estudante pode realizar o exame uma única vez na vida.

Como é a aplicação: A aplicação do Abitur pode durar até duas semanas,

e

aspirações

acadêmicas.

As

escolhas,

no

entanto,

são

Ciências Exatas e Naturais, que incluem as disciplinas de Matemática,
Biologia, Química e Física. Sendo assim, além da prova obrigatória de alemão,
as outras quatro escolhas devem perpassar por cada uma dessas áreas.

Prova especíﬁca por área de conhecimento: todos os alunos devem fazer
a prova de Alemão, enquanto que as outras quatro provas são deﬁnidas por
meio de uma escolha condicionada, isto é, os alunos devem escolher ao
menos uma disciplina de cada área de conhecimento, tal como listado acima.

tendo em vista que cada uma das cinco provas deve ser realizada em um dia
especíﬁco. O calendário é elaborado pelos estados e podem diferir entre si,
mas todas as provas devem ser aplicadas ao término do ciclo letivo. A parte
escrita tem duração de até cinco horas, enquanto as provas orais costumam
durar 40 minutos, sendo que metade do tempo é usado para preparação.
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China
Ensino superior ou pós-secundário

O sistema educacional chinês é composto de 12 anos de estudo, sendo que os nove primeiros
são obrigatórios e gratuitos. Ao ﬁnal do Ensino Fundamental, os estudantes realizam o
Zhongkao (中 考), uma avaliação seletiva que permite o acesso ao Ensino Médio. Com base

Gaokao

nos resultados dessa avaliação os estudantes podem prosseguir para o ensino médio geral,
que os preparará para fazer o Gaokao, ou para o ensino técnico. Nessa etapa, inclusive, é
comum que muitos alunos desistam e/ou sejam excluídos do sistema escolar.

Série

Idade

13

18

12

Somente os aprovados no Zhongkao podem continuar os estudos no ensino médio geral,

11

cuja conclusão não é obrigatória. Os estudantes que cursam essa modalidade cumprem três

10

17

Escola secundária
sênior

Escola secundária
vocacional

16
15

anos de estudos, sendo que um ano é dedicado ao currículo comum e os outros dois ao
currículo especializado. No currículo especializado, os alunos devem optar entre o campo das

Zhongkao

Artes Liberais, cursando disciplinas de História, Geograﬁa e Política, ou das Ciências, que

9

engloba as disciplinas de Biologia, Química e Física.

8

Ao ﬁnal do ciclo de três anos, que pode se estender por mais um ano em algumas províncias,
podem decidir qual a estrutura avaliativa irão adotar, se o modelo 3+x ou ou o 3+1+2,
conforme será apresentado no slide seguinte.

Escola secundária júnior

7
Obrigatório

os alunos realizam o Gaokao. A avaliação é aplicada em dois ou três dias e as províncias

14
13
12

6

11

5

10

4
3

Escola primária

9
8

2

7

1

6
Educação Infantil
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Raio-X da avaliação

Gaokao
Descrição: O Gaokao é o maior vestibular do mundo em quantidade de

Desde 2017, algumas províncias do país que já aderiram a atual reforma da

participantes, bem como a principal forma de ingresso dos estudantes no

avaliação têm ampliado para três dias o tempo de realização do Gaokao.

ensino superior chinês. Criada em 1952, a realização do exame é indicada a
todos que que concluíram o ensino médio e desejam pleitear uma vaga nas
universidades do país. Os estudantes que não forem aprovados em nenhuma
universidade e são orientados a procurar os cursos superiores técnicos.

Público alvo: O Gaokao tem como público alvo estudantes que concluíram o
ensino médio e que desejam ingressar no ensino superior do país.

O que avalia: O formato do Gaokao varia de acordo com cada província,
tendo em vista que parte ainda mantém o modelo tradicional 3+X, enquanto
outras já aderiram a proposta de reforma da avaliação, iniciada em 2014, que
estipula um modelo 3+1+2.
O modelo 3+X: Tradicionalmente, a avaliação é aplicada em dois dias: no
primeiro, os alunos respondem questões de Chinês (Literatura e Gramática),

Frequência de oferta da avaliação: Uma vez ao ano. Diferentemente da

Matemática e Língua Estrangeira, podendo escolher entre Inglês, Japonês,

Alemanha, os alunos podem realizar o exame novamente nos anos seguintes.

Russo ou Francês. No segundo dia, os alunos respondem questões referente às

Como é a aplicação: Tradicionalmente, o Gaokao é aplicado em dois dias,
sendo o primeiro para resolução de três provas obrigatórias e o segundo para
as especialidades. A prova tem duração total de nove horas, divididas
igualmente entre os dias. Ao contrário do Enem, os candidatos ao Gaokao não
resolvem um único caderno de questões, já que cada prova possui horário e
sala pré deﬁnida. O mesmo ocorre com as provas de língua estrangeira, que

especialidades que escolheram cursar no Ensino Médio. Se optarem pelo
itinerário de Artes e Humanidades, farão prova de História, Geograﬁa e Política
Nacional e Global, caso tenham optado pelo itinerário de Ciências, farão prova
de Biologia, Física e Química. Algumas províncias podem adotar uma
disciplina extra, se assim desejarem. Isso ocorre porque, embora a prova tenha
um caráter nacional, a estrutura ﬁca por conta de cada província do país.

são aplicadas em ambientes distintos, de acordo o idioma e o modelo
escolhido - se de compreensão auditiva ou escrita.
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Gaokao
A reforma inacabada de 2014 - o modelo 3+1+2: O país está revisando o formato da avaliação
para que os estudantes possam ter mais escolha sobre quais disciplinas gostariam de prestar o
exame. Atualmente, o modelo está sendo testado em algumas províncias, de modo que, além
das disciplinas obrigatórias, os estudantes podem escolher três entre as seis disciplinas
disponíveis

para

realização,

sem

que

todas

estejam

necessariamente

vinculadas

às

especialidades que eles escolheram cursar no Ensino Médio.
Com isso, além das disciplinas de Chinês, Matemática e Língua Estrangeira, uma quarta avaliação
deve ser realizada de forma obrigatória - Física ou História -, a depender da especialidade
escolhida pelo estudante. Por ﬁm, o estudante deve realizar outras duas provas que devem ser
selecionadas entre quatro opções: Política, Geograﬁa, Química e Biologia. Se desejarem, as
províncias podem ampliar o leque das disciplinas ofertadas. Em Zhejiang, por exemplo, a
disciplina Tecnologia da Informação foi incluída como eletiva.
A expectativa do Ministério da Educação era que todas as províncias tivessem adotado o modelo
3+1+2 até 2020, o que não ocorreu. Em 2017, Zhejiang e Xangai iniciaram o projeto piloto da nova
avaliação. Em 2020 e 2021, foi a vez de Chongqing, Fujian, Guangdong, Hainan, Hebei, Hubei,
Hunan, Jiangsu, Liaoning, Pequim, Shandong e Tianjin aderirem ao novo modelo¹. Com isso,
algumas províncias passaram a aplicar o Gaokao em três dias, ao invés de dois.

Prova especíﬁca por área de conhecimento: Tanto no modelo 3+X quanto no 3+1+2, há
provas especíﬁcas que devem ser realizadas pelo estudante.

¹ Atualmente, cerca de 61% das províncias chinesas já adotaram o modelo 3+1+2.
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Ensino superior ou pós-secundário

Série

Estados Unidos

12

17

Os Estados Unidos possuem um sistema político federalista, com ampla
autonomia para os estados deﬁnirem o modelo de sistema educacional
adotado. De modo geral, a educação obrigatória no país dura em torno
de 12 anos. Alguns estados, como a Califórnia, iniciam com 5 anos, outros
com 4 ou 3 anos de idade. O sistema educacional se divide entre a

11
10

4-year
High Schools

é próximo ao Ensino

Fundamental II), e High School (que corresponde ao Ensino Médio no
Brasil).
A etapa do High School tem duração de 4 anos, sendo que o aluno
"calouro" (freshman) é aquele que frequenta o primeiro ano do Ensino
Médio (que equivale ao 9o ano do Ensino Fundamental no Brasil). Além
disso, alunos de high school cumprem parte de um currículo

8
7
6

e parte com

4

adotam um sistema de créditos para o High School. A partir do Senior

Combined,
Junior or
Senior
High Schools
Junior
High Schools

(8-4)*

Middle
schools

2

o ACT ou os APs, mas estas não são obrigatórias e sua exigência está
condicionada à universidade para qual o aluno pretende se candidatar.

14

12
(6-3-3)*

(6-6)*

11
10
9

(4-4-4)*

8
Escola primária
(Elementary ou Primary Schools)

1

7
6

High School (os dois últimos anos), os alunos podem optar em realizar
uma das avaliações de ingresso ao ensino superior, notadamente o SAT,

15

13

3

disciplinas eletivas, que devem ser escolhidas a partir das aptidões e
interesses demonstrados pelos próprios alunos. Alguns estados do país

16

5

obrigatório, com disciplinas como Inglês, Matemática, Ciências e
Estudos Sociais - História, Geograﬁa e Sociologia,

Senior
High Schools

9

Pré-Escola (Kindergarten ou Nursery), Educação Primária (Elementary
ou Primary School), Middle School (que

Idade

5

Kindergartens
Nursery schools
Fonte: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics
*Indicam a quantidade de anos em cada etapa.

4
3
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Scholastic Aptitude Test (SAT)
Descrição: O Scholastic Aptitude Test (SAT) foi criado em 1926 pelo College

O que avalia: O Scholastic Aptitude Test compreende dois tipos de avaliação.

Board, como forma de avaliar as habilidades e conhecimentos dos estudantes

A primeira, o SAT Reasoning, consiste em um teste de habilidades que

em diferentes áreas. O SAT possui dois formatos que independentes entre si:

abrange

● O SAT Reasonable Test (SAT-I) avalia as habilidades em resolução de
problemas matemáticos,

interpretação e análise crítica de textos,

gramática e uso da língua inglesa, além de uma redação opcional; e
● O SAT Subject Test (SAT-II) avalia os conhecimentos em uma disciplina
especíﬁca, à escolha dos próprios candidatos.
Atualmente, o SAT é cobrado por boa parte das universidades, mas apenas o
desempenho na avaliação não necessariamente irá resultar no ingresso no
ensino superior, visto que as instituições podem estipular outras etapas
avaliativas, como entrevista, carta de motivação e análise do histórico escolar.

Público alvo: Estudantes que concluíram o High School e desejam ingressar
na universidade.

Frequência de oferta da avaliação: Até sete vezes ao ano, geralmente nos
meses de março, maio, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro. Cada
candidato pode realizar a avaliação quantas vezes desejar. Com relação ao SAT
II, só é possível fazer a prova de até três disciplinas por vez.

raciocínio

lógico

e

resolução

de

problemas

matemáticos,

interpretação e análise crítica de textos, gramática e uso da língua inglesa e
uma redação opcional. Cada seção da prova contabiliza até 800 pontos, com
exceção da redação que é avaliada separadamente.
O SAT Subject, por sua vez, avalia o conhecimento dos estudantes em cinco
áreas principais, Inglês, História, Matemática, Ciências da Natureza e Língua
Estrangeira, que se subdividem em áreas secundárias que podem ser
escolhidas pelos estudantes. São elas: Matemática Nível 1, Matemática Nível 2,
Biologia, Química, Física, Literatura, História dos Estados Unidos, História
Mundial, Espanhol, Francês, Chinês, Italiano, Alemão, Hebraico Moderno, Latim,
Japonês e Coreano. Em 2021, o College Board anunciou a intenção de extinguir
o SAT II, tendo em vista que ele é pouco cobrado pelas universidades.

Prova especíﬁca por área de conhecimento: O SAT-I é padronizado,
enquanto o SAT-II possui uma prova para cada disciplina.

Como é a aplicação: O SAT Reasoning é aplicado em um dia e tem duração
de três horas, com acréscimo de 50 minutos para quem optar pela redação. O
SAT Subject tem duração de uma hora para cada prova realizada e o
calendário de aplicação é diferente para cada um dos formatos.
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American College Testing (ACT)

Advanced Placement Examinations (AP Exams)

Descrição: O American College Testing (ACT) é uma avaliação criada em 1959

Descrição: O Advanced Placement Examinations (AP Exams) foi criado em

para medir os conhecimentos dos estudantes nas áreas de Matemática,

1951 pelo College Board e consiste em avaliações de disciplinas especíﬁcas

Literatura, Ciências, Língua Inglesa e Produção de Texto. Atualmente, o

que podem ajudar o aluno no ingresso ao ensino superior. A prova é indicada

resultado obtido na avaliação é utilizado por algumas universidades do país

prioritariamente para estudantes que cursaram o High School com o apoio do

para auxiliar no processo de seleção de candidatos.

currículo Advanced Placement¹.

Público alvo: Estudantes estadunidenses ou estrangeiros que desejam

Público alvo: Candidatos que objetivam ingressar no ensino superior.

ingressar nas universidades do país que cobram a avaliação.

Ressalta-se, no entanto, que poucas instituições aderem o AP Exams.

Frequência de oferta da avaliação: Até sete vezes ao ano.

Frequência de oferta da avaliação: Uma vez ao ano.

O que avalia: A prova possui 215 questões de múltipla escolha, que se

O que avalia: O AP Exams possui mais de 30 disciplinas que são avaliadas

subdividem-se em Matemática, Língua Inglesa, Interpretação de Texto,

isoladamente, tais comos: Teoria Musical, Literatura Inglesa, Governo e

Ciências da Natureza. Há, ainda, uma redação de caráter opcional.

Políticas Comparadas, Geograﬁa, Macroeconomia, Microeconomia, Psicologia,

Prova especíﬁca por área de conhecimento: Não há.
Como é a aplicação: A avaliação é feita em um único dia e tem duração de
três horas e 30 minutos, com acréscimo de 30 minutos para os candidatos que
optarem em produzir a redação também. É permitido que os estudantes
façam pequenos intervalos de dez minutos.

História Global, Cálculo 1 e 2, Ciências da Computação, Estatística, Biologia,
Química, Álgebra, Eletricidade e Magnetismo, Mecânica, dentre outros.

Prova especíﬁca por área de conhecimento: Os estudantes só realizam a
prova para as disciplinas que manifestarem interesse.

Como é a aplicação: A avaliação pode ser feita no formato presencial e,
desde 2020, no formato remoto. As provas são aplicadas no decorrer de duas
semanas, sendo que, no máximo, três disciplinas podem ser realizadas por dia:
uma de manhã e duas na parte da tarde.

¹ O Advanced Placement consiste em um currículo ofertado pelo College Board, em que os estudantes cursam disciplinas de nível superior durante o último ano do High School.
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França
Na França, a educação é obrigatória entre os 6 e os 16 anos. Sendo assim, o sistema educacional se
divide dentre as seguintes etapas de ensino: École Maternelle (não obrigatória), École
Élémentaire, Collège e, por ﬁm, os Lycées, com duração de três anos e que se subdividem em três

Ensino superior ou pós-secundário

percursos possíveis. Na prática, tanto o Lycée Général quanto o Lycée Technologique tem como
objetivo preparar os estudantes para o ingresso no ensino superior, enquanto que no Lycée

Baccalauréat

Professionnel o intuito é oferecer uma formação proﬁssionalizante voltada para o mundo do
trabalho.

Série

Idade

12

Em 2020, uma reforma educacional modiﬁcou a estrutura curricular dos Lycées. Sendo assim, os

11

alunos que optarem pelas modalidades geral ou tecnológica cumprem um currículo com

10

estrutura semelhante, embora cada qual com as suas especialidades. No primeiro ano, todos os

9

estudantes cursam as mesmas disciplinas: Francês, Filosoﬁa, História, Geograﬁa, Línguas

8

17

Lycée
Général

Lycée
Technologique

Lycée
Professionnel

16
15
14

Collège

13

Estrangeiras, Biologia, Física, Química, Matemática, Educação Física e Educação Moral e Cívica. A

7

partir do segundo ano, no entanto, os alunos devem escolher três especialidades que serão

6

11

cursadas paralelamente ao currículo básico, das quais duas serão aprofundadas no último ano do

5

10

Lycée.

4
3

Na França, boa parte das escolas funcionam em formato integral. Nesse sentido, a partir do
segundo ano, os estudantes cumprem 16 horas semanais de currículo comum e 12 horas de
currículo especializado. As disciplinas especializadas são escolhidas pelos próprios alunos com

12

9

Escola primária

École élémentaire

8

2

7

1

6
Educação Infantil

base em seus interesses pessoais e acadêmicos. Finda a etapa da Lycée - qualquer que seja ela, os
alunos devem realizar o Baccalauréat, que além de certiﬁcar a conclusão do Ensino Médio,
também é a avaliação de acesso à universidade.
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Baccalauréat Général (Bac)
Descrição: O Baccalauréat é uma avaliação que certiﬁca o ﬁm do ensino

O que avalia: O atual formato intercala uma etapa de avaliação contínua com

secundário francês. Criada em 1808, durante o governo de Napoleão

uma prova ﬁnal, realizada no término do Lycée. O exame ﬁnal é composto

Bonaparte, a prova é destinada aos estudantes do último ano do Lycée e

somente pelas provas de francês oral e escrito, ﬁlosoﬁa e uma outra avaliação

representa a principal forma de ingresso nas universidades do país. Até 2020,

oral, que mede as habilidades do estudante em oratória e argumentação.

os alunos realizavam provas para todas as disciplinas, sendo parte de
conhecimentos comuns, como Francês, Filosoﬁa e Matemática, e parte
referente às especialidades cursadas durante os dois últimos anos de ensino.

Atualmente, a prova ﬁnal compõe 60% da nota do Baccalauréat. Os outros
40% são provenientes de avaliações contínuas, realizadas no decorrer dos três
anos do Lycée. Deste total, 30% são compostos a partir dos resultado dos

Desde meados de 2020, no entanto, a França iniciou um processo de

estudantes nas provas de cada disciplina, inclusive nas de especialidade,

reforma do Baccalauréat, que culminou com a extinção da avaliação

enquanto os outros 10% correspondem ao boletim dos alunos ao longo do

compartimentada, bem como com a adoção da avaliação contínua. Com

terceiro ano do Ensino Médio. A avaliação contínua mede o conhecimento dos

isso, atualmente os alunos só realizam a prova ﬁnal de conhecimentos

alunos nas áreas de História-Geograﬁa, Língua Estrangeira I, Língua

comuns, enquanto que as demais áreas são avaliadas ao longo dos três anos

Estrangeira II, Educação Cientíﬁca, Educação Física, Matemática e em outras

do Lycée.

duas especialidades.

Público alvo: Estudantes que estão cursando o último ano do Lycée.

Como é a aplicação: Até 2020, o Baccalauréat tinha uma duração prevista

Frequência de oferta da avaliação: Uma vez ao ano.
Prova especíﬁca por área de conhecimento: Não há.

de uma semana, tendo em vista que todas as disciplinas eram avaliadas.
Atualmente, por conta da reforma,

a duração foi mantida, mas com um

número menor de provas. Sendo assim, as provas de Francês Escrito e Filosoﬁa
passaram a ser feitas em um mesmo dia, cada qual com duração de quatro
horas. Já as provas de Francês Oral, Oratória e Argumentação são realizadas no
decorrer de um semana, com horários previamente deﬁnidos.
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Reino Unido
No Reino Unido, a educação é obrigatória para todas as crianças nos níveis primário e
secundário, período em que a maioria dos estudantes tem entre cinco e 16 anos de idade.

Ensino superior ou pós-secundário

Especiﬁcamente na Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte, a educação primária é
ofertada para alunos com idades entre cinco e 11 anos. A Educação Secundária tem duração
cinco anos, período em que os estudantes têm geralmente entre 11 e 16 anos.
No período em que os alunos estão ﬁnalizando a escola secundária, eles devem se inscrever

Série

A-Level

Idade

13

Further Education

18

12

Sixth Form / College

17

para os exames de conclusão do General Certiﬁcate of Secondary Education (GCSE). Cada
estudante pode escolher tanto as disciplinas quanto a quantidade de exames que irá realizar,
sendo requisito obrigatório para todos apenas os exames de Inglês, Matemática e Ciências.
Em geral, os estudantes interessados em cursar o ensino superior buscam os programas

GCSE
11

16

10

15

pré-universitários (Further Education), que podem ser cursados em escolas secundárias que

9

oferecem a etapa denominada Sixth Form; ou em instituições separadas do secundário,

8

13

chamadas de Sixth Form Colleges ou Further Education Colleges. A educação pré-universitária

7

12

tem duração de dois anos e conduz o aluno para uma nova rodada de exames: o General

6

11

Certiﬁcate of Education - Advanced Level (GCE A-Levels).

5

10

4

Escola secundária

Escola primária

14

9

Tal como acontece com o GCSE, no GCE A-Levels os alunos são quem escolhem as disciplinas e

3

a quantidade de exames que irão realizar. Ao ﬁnal do primeiro ano de um programa

2

7

pré-universitário, o estudante tem a possibilidade de realizar o chamado AS-Level, contudo a

1

6

nota não é contabilizada no resultado do A-Levels, a ser realizado no término dos dois anos.

8

Educação Infantil

Na Inglaterra, são aplicados, por ano, cerca de 5 milhões de GCSEs, 250.000 AS-Levels e
750.000 A-Levels.
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General Certiﬁcates of Education Advanced Level (GCE A-Levels)
Descrição: A-Levels são qualiﬁcações para alunos que ﬁnalizam a Educação
Secundária no Reino Unido e desejam continuar seus estudos. Geralmente é
iniciada logo após os General Certiﬁcates of Secondary Education (GCSEs),
nos dois últimos anos do ensino médio (Further Education), embora se possa
estudar para elas em qualquer idade. A certiﬁcação é obtida em dois anos: no
primeiro, pode-se obter a qualiﬁcação AS-Level e, no segundo, as A-Levels. Os
resultados do AS não contam para o A-Level e ambos ocorrem por meio de

Frequência de oferta da avaliação: Uma vez ao ano.
Como é a aplicação: A avaliação de cada disciplina acontece em dia e hora
predeterminados em calendário proposto pelas bancas examinadoras. A
duração da avaliação varia de acordo com a disciplina. Para o calendário de
2021, as avaliações ocorrerão em outubro, divididas em três semanas, sendo
que a duração de cada prova varia de uma a três horas.

exames únicos - outros tipos de avaliação ocorrem somente para cursos em

O que avalia: É possível obter a qualiﬁcação em uma série de disciplinas,

que seja necessário demonstrar habilidades especíﬁcas, como arte ou música.

variando desde componentes curriculares tradicionais, como História e

Os estudantes escolhem quantos e quais componentes curriculares irão

Geograﬁa; aprofundamentos em áreas especíﬁcas, como Literatura Inglesa ou

cursar. As qualiﬁcações A-Levels são regulamentadas pelo órgão Ofﬁce of

Matemática; e até matérias preparatórias para o nível superior, como

Qualiﬁcations and Examinations Regulation (Ofqual), e podem ser ofertadas

Psicologia e Direito. O estudante é quem escolhe as disciplinas dentro das

por quatro bancas examinadoras autorizadas: AQA, OCR, Pearson e WJEC

possibilidades ofertadas pela escola em que pretende estudar.

Eduqas, que juntas integram o conselho de qualiﬁcações Joint Council for
Qualiﬁcations. As instituições de ensino que ofertam a etapa de Further
Education são responsáveis pela escolha dos cursos e das bancas
examinadoras.

Prova especíﬁca por área de conhecimento: As provas ocorrem nas
disciplinas que os estudantes escolheram cursar. Quando há necessidade de
demonstrar habilidades especíﬁcas, são realizadas, também, avaliações sem
exame. A porcentagem da nota sem exame varia de acordo com a disciplina.

Público alvo: Estudantes que ﬁnalizaram a Educação Secundária e

Em Ciências, por exemplo, os candidatos realizam 12 atividades práticas por

pretendem continuar os estudos para ingressar em uma universidade

matéria e as questões escritas sobre esses experimentos correspondem a 15%

seguem para uma instituição que ofereça a etapa Further Education de

do total da nota.

qualiﬁcação A-Level.
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4
Detalhamento das avaliações

Modelo de questão
Avaliação

Múltipla
escolha

Discursiva
(aberta)

Gaokao (China)
Oral

Outros
tipos*

Abitur
Gaokao

A prova é composta de questões dissertativas. Para as provas de Língua Estrangeira,
os estudantes devem realizar exercícios de compreensão leitora, compreensão
auditiva e, em algumas províncias, conversação.

SAT (Estados Unidos)

SAT

A prova é composta por questões de múltipla escolha e também dissertativas, no

ACT

caso da prova de matemática. O SAT-I abarca 154 questões, sendo 52 linguagens e

AP Exam

interpretação de texto, 44 gramática e

Bac
A-Levels
*Outros tipos de questões avaliativas para além da prova escrita, como portfólios,
relatórios de experimentos, provas práticas e outras. Detalhamentos abordados nos
textos das avaliações a seguir.

Abitur (Alemanha)
As três provas escritas do Abitur são de caráter dissertativo. No caso de
Língua Estrangeira, é possível que o estudante também tenha que
produzir uma pequena redação. Já as duas provas orais consistem em
uma breve apresentação sobre um tema da disciplina escolhida,
seguida por uma rodada de perguntas. Em geral, os alunos possuem
20 minutos para se preparar para a apresentação e mais 20 para
desenvolver a prova. A apresentação pode perpassar qualquer tema da
disciplina escolhida. A banca da avaliação oral é composta por dois
docentes, sendo um da própria escola onde o aluno estudou e outro
de uma escola diferente.

escrita inglesa e 58 de resolução de

problemas matemáticos. Cada etapa da prova possui uma pontuação que varia
entre 200 e 800 pontos, totalizando 2.400 pontos. A redação é feita de forma
opcional. O número de questões do SAT II varia de acordo com a disciplina, mas
mantém a estrutura de múltipla escolha.

ACT (Estados Unidos)
A prova é composta por questões de múltipla escolha, sendo 75 de inglês, 60 de
matemática, 40 de ciências e 40 de leitura e interpretação de texto. Além disso, há
uma redação cuja realização é opcional. A prova tem uma duração média de três
horas, com acréscimo de 30 minutos para quem optar pela redação.

AP Exam (Estados Unidos)
As provas são divididas em duas seções: i) múltipla escolha e ii) questões
dissertativas; as provas de linguagem contam com questões orais. O total de
questões tende a variar, e a nota oscila entre um e cinco, sendo 1 = não
recomendado; 2 = possivelmente qualiﬁcado; 3 = qualiﬁcado; 4 = bem qualiﬁcado;

5

= extremamente qualiﬁcado.
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Modelo de questão

A-level (Reino Unido)

Prova de francês oral: ao longo do ano, o estudante recebe uma lista com 14

De forma geral, as avaliações das disciplinas escolhidas pelo estudante

textos que podem ser abordados na avaliação. Na data do exame, a banca

ocorrem em exame único para cada uma delas, ao ﬁnal do segundo ano do

deve escolher dois deles para respaldar as perguntas realizadas ao estudante.

Further Education. As questões geralmente são abertas, mas a prova
também podem conter itens de múltipla escolha. Algumas disciplinas
exigem demonstrações de habilidades especíﬁcas, as chamadas de
Non-exam Assessment (NEA), que podem ocorrer de forma pontual ou
contínua, através, por exemplo, de práticas, portfólios, audições e avaliações
orais. Essas avaliações correspondem a uma porcentagem determinada da
nota ﬁnal, que varia de acordo com a disciplina.

Prova Oral:

tem como objetivo avaliar a capacidade dos estudantes de

desenvolver um discurso estruturado e argumentativo, com apresentação de
ideias claras e dotadas de um pensamento crítico. Em 2021, a prova teve
duração de 20 minutos e contou com as seguintes etapas:
○ Etapa 1: os estudantes deviam apresentar à banca avaliadora duas
perguntas, das quais apenas uma seria respondida. A escolha da questão
ﬁca à cargo da banca. Os temas das perguntas devem perpassar as

Baccalauréat (França)
A avaliação é composta por questões dissertativas e uma avaliação oral.
Prova de ﬁlosoﬁa: composta de duas etapas. Na primeira, o estudante
recebe quatro textos ﬁlosóﬁcos e deve escolher um para desenvolver uma
explicação. Na segunda, recebe três temas e tem que desenvolver um breve
ensaio, mobilizando ideias e autores estudados.
Prova de francês escrito: Na primeira parte, o estudante recebe 6 textos e
deve desenvolver uma redação dissertativa-argumentativa sobre dois deles.
Na segunda parte, o aluno recebe três artigos e deve desenvolver uma
interpretação de texto, apontando as principais ideias discutidas.

especialidades cursadas pelo aluno ao longo do Lycée.
○ Etapa 2: a banca realiza perguntas para o estudante, seja para esclarecer
alguns pontos ou para aprofundar outros. Esse momento de debate serve
também o aluno demonstrar conhecimento sobre os temas expostos.
○ Etapa 3: o estudante deve explicar a relação entre os temas escolhidos
com os seus objetivos acadêmicos. É nesse momento que o aluno
apresenta suas motivações pessoais e como pretende aproveitar ou fazer
uso das especialidades cursadas após o bacharelado.
A prova oral é conduzida por uma banca composta por dois professores,
sendo que pelo menos um deles ter vínculo com a especialidade do aluno.
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Certiﬁcação e obrigatoriedade
Avaliação

SAT (Estados Unidos)

Tem caráter
É obrigatória
certiﬁcatório

Deve ser realizada por estudantes que desejam ingressar em universidades que
cobram a avaliação como pré-requisito.

Abitur
Gaokao

ACT (Estados Unidos)

SAT

Deve ser realizada por estudantes que desejam ingressar em universidades que

ACT
AP Exam
Bac
A-Levels

Legenda
Sim
Não
A depender

Abitur (Alemanha)

cobram o ACT como pré-requisito.

AP Exam (Estados Unidos)
Deve ser realizada por estudantes que desejam ingressar em universidades que
cobram a avaliação como pré-requisito.

A-Levels (Reino Unido)

A prova é obrigatória somente para os estudantes que concluíram a

A-Levels são qualiﬁcações de Nível 3, de caráter certiﬁcatório, e são obrigatórias

modalidade de ensino Gymnasium, tendo em vista que ela possui

para quem desejar ingressar no ensino superior acadêmico após os GCSEs. No

possui caráter certiﬁcatório. Os demais estudantes só deverão realizar a

entanto, existem outras avaliações que podem substituir as A-Levels, como o

avaliação se desejarem ingressar em uma das universidades do país.

Advanced Highers (Escócia) e o International Baccalaureate. Após os GCSEs, os

Gaokao (China)
Como não tem caráter certiﬁcatório, o exame só é realizado por aqueles
que concluíram o Ensino Médio e desejam ingressar no Ensino Superior.

estudantes podem, ainda, optar por seguir em estudos proﬁssionalizantes.
Nesse caso, não realizam os A-Levels, mas outras qualiﬁcações como BTEC, NVQ
e T-Level. A depender da universidade, tais qualiﬁcações também podem
garantir pontos para o ingresso no ensino superior acadêmico no sistema UCAS.
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Avaliação contínua ou exame único
Avaliação

Avaliação
contínua

Exame único

A depender
da prova

Abitur
Gaokao
SAT

Gaokao (China)
Gaokao é uma prova única, realizada sempre ao ﬁnal do ciclo letivo do Ensino
Médio. A avaliação tem como pontuação máxima 750 pontos, sendo: 150 para
cada uma das provas obrigatórias - Chinês, Matemática e Língua Estrangeira - e
300 para as provas especíﬁcas, que são distribuídos igualmente entre as três 3
disciplinas eletivas escolhidas pelos alunos.

SAT, ACT e AP Exam (Estados Unidos)

ACT
AP Exam
Bac

SAT e ACT são realizados em um único dia e não levam em consideração o
desempenho dos estudantes ao longo do High School. Para o AP Exam, a
avaliação individual varia com a matéria.

A-Levels

Baccalauréat (França)
Atualmente, a França divide o resultado do exame em duas partes: a primeira é

Abitur (Alemanha)

composta por uma avaliação contínua, que leva em consideração o

A nota do Abitur é composta por duas partes: uma de avaliação

desempenho dos estudantes nas avaliações realizadas no segundo e terceiro

contínua e outra por uma avaliação ﬁnal. A primeira consiste em uma

anos do Ensino Médio. Essa etapa compõe hoje 40% da nota. Os outros 60% são

etapa de qualiﬁcação que leva em conta as notas obtidas pelos

compostos pelo teste ﬁnal do Baccalauréat, que abrange as provas de Filosoﬁa,

estudantes ao longo dos últimos 2 anos do Gymnasium. Já a segunda

Francês oral e escrito, além de uma outra prova oral.

etapa consiste em uma avaliação ﬁnal com 5 provas, sendo 3 escritas e

A-Levels (Reino Unido)

duas orais, embora o formato possa variar de acordo com os estados.
Alguns estados também costumam adotar pesos distintos para cada

Avaliação contínua que ocorre apenas para determinados cursos, com o objetivo

uma das etapas, e é comum que a de qualiﬁcação tenha peso maior

de

que avaliação ﬁnal.

experimental. Para os demais, a avaliação ocorre através de exame único.

demonstrar

habilidades

especíﬁcas,

como

arte,

design

e

ciência
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Requisitos de ingresso à universidade
Avaliação

Apenas o
exame

Exame e
outros critérios

SAT (Estados Unidos)
A realização e o bom desempenho

Abitur

obtido no SAT não necessariamente

garantem o acesso ao ensino superior nos Estados Unidos. Isso porque, além

Gaokao

da prova, as universidades levam em consideração outros critérios,

SAT

considerados tão importantes quanto, como as cartas de motivação, as

ACT

entrevistas e a análise do histórico escolar dos candidatos. O SAT representa,

AP Exam

na maioria dos casos, um portfólio que pode ser criado pelos estudantes para
demonstrar às universidades que estão aptos para o curso que almejam.

Legenda

Bac

Sim

A-Levels

Em alguns casos

ACT (Estados Unidos)
O ACT representa somente um dos critérios estabelecidos pelas universidades

Abitur (Alemanha)

para avaliar os estudantes. Além da prova, os candidatos devem elaborar uma

Além do Abitur, é possível acessar o Ensino Superior caso o aluno tenha

carta de motivação, passam por entrevista com os responsáveis pelo curso no

cursado o ensino técnico e seja aceito pela universidade requerida, mas

qual desejam ingressar, e apresentam o histórico escolar para que seja

isso é bastante raro. Os alunos que concluíram o Realschule, o

analisado pela instituição de ensino.

Hauptschule ou outras modalidades intermediárias, podem optar pelo
ingresso em cursos preparatórios para o Abitur ao invés de seguir para

AP Exam (Estados Unidos)

cursos técnicos superiores. Isso é possível porque essas modalidades são

O AP é aceito por algumas universidades do país (normalmente pelas mais

concluídas em um tempo inferior ao Gymnasium, quando os alunos estão

concorridas), que adotam também outros critérios para selecionar o

entre 14 e 15 anos. Desta forma, os alunos interessados realizam um curso

candidatos que pleiteiam uma vaga nos cursos de ensino superior. O AP serve

preparatório de dois anos para realizar a prova. Por ﬁm, os alunos

tanto como um diferencial do estudante quanto para ﬁns de aproveitamento

estrangeiros que desejarem ingressar nas universidades alemãs devem

de crédito - desse modo, o aluno que apresentar nota 4 ou 5 no AP poderá ter

passar

créditos validados ao longo da graduação.

pelo

Studienkolleg,

um

curso

preparatório

nas

próprias

universidades. Nesse caso, não realizam o Abitur.
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Requisitos de ingresso à universidade

Baccalauréat (França)
O Baccalauréat é o principal meio de acesso às universidades francesas.
Em casos raros, é possível acessar os cursos de ensino superior por meio
da realização de uma prova de seleção aplicada pelas próprias
universidades. Isso ocorre geralmente com estudantes estrangeiros ou
que se candidatam para cursos menos concorridos.

A-Levels (Reino Unido)
As notas dos A-Levels são apenas um dos requisitos de ingresso à
universidade. Tanto é que cada universidade irá determinar as notas
mínimas e/ou disciplinas exigidas para o ingresso. Geralmente são
necessárias três notas A em disciplinas diferentes. Outras qualiﬁcações,
que não os A-Levels podem ser utilizadas. Isso ocorre no caso do Advanced
Highers ou do International Baccalaureate. Além dos exames, são
solicitadas cartas de apresentação e de recomendação, podendo, ainda,
ser necessária uma entrevista.
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Como é o ingresso à universidade com o uso da avaliação
Abitur (Alemanha)
O Abitur possui uma pontuação que varia de 1

SAT (Estados Unidos)
a 6, sendo 1 a nota

O SAT é pré-requisito de ingresso cobrado pela maioria das universidades dos

máxima e 4 a mínima para ser aprovado. A nota leva em consideração o

Estados Unidos. Os estudantes podem utilizar a nota da prova para se

desempenho dos estudantes nos testes de qualiﬁcação e também na

candidatar a diferentes cursos, cabendo a eles manifestar o interesse de

avaliação ﬁnal. É com base nesse resultado que as universidades

admissão às universidades.

selecionam os candidatos. Sendo assim, cursos mais disputados, como
medicina, tendem a exigir dos alunos nota entre 1 e 2, enquanto que
outros cobram uma nota menor. Por outro lado, caso o aluno tire uma
nota abaixo de 4, estará automaticamente reprovado no Abitur e não
poderá ingressar na universidade. A nota do Abitur não tem prazo de
validade e, portanto, pode ser utilizada pelos estudantes quando
desejarem.

Gaokao (China)
Após o Gaokao, as universidades do país apresentam os cursos e a
quantidade de vagas que serão ofertadas, cabendo aos estudantes se
inscreverem. Caso não tenha nota suﬁciente para ser aprovado em sua
primeira escolha, o aluno pode postular a vaga em sua segunda escolha e
assim por diante. Por outro lado, caso não tenha alcançado nota

ACT (Estados Unidos)
O ACT é aceito por algumas universidades do país, como substituto do SAT. A
prova não tem data de expiração e pode ser utilizada pelos estudantes para se
aplicar em diferentes cursos e/ou instituições.

AP Exam (Estados Unidos)
Atualmente, as provas de AP não são aceitas para o ingresso no ensino superior,
se apresentadas isoladamente. No entanto, a prova ajuda nas chances do aluno
ser aceito em diversas universidades, sobretudo nas mais concorridas. Para o
ingresso — além da prova — os alunos passam por entrevistas, análise de
histórico escolar e também devem elaborar cartas de motivação. As notas do AP
podem também ser usadas pelas universidades como critério de isenção de
algumas disciplinas introdutórias da graduação.

suﬁciente para ser aprovado em nenhuma universidade, terá que fazer o
exame novamente no ano seguinte.
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Como é o ingresso à universidade com o uso da avaliação

Baccalauréat (França)

A-Levels (Reino Unido)

A aprovação no Baccalauréat garante aos estudantes franceses o direito de

As notas do A-Level são utilizadas para ingresso na universidade. As

cursar o primeiro ciclo do ensino superior, a licence. Por conta disso, o exame

instituições determinam os requisitos de entrada, incluindo as notas

é usado pelas universidades francesas para selecionar os candidatos mais

mínimas, geralmente, de três disciplinas diferentes. As notas são lançadas no

preparados, levando em consideração as notas obtidas. A nota mínima para

Sistema UCAS, responsável pela organização do ingresso no nível superior.

ser aprovado na avaliação é 10. Caso o estudante obtenha uma nota entre 12

No sistema, é necessário fazer o cadastro que contém informações como

e 14, recebe uma Menção Assez Bien (suﬁciente), entre 14 e 16 uma Menção

histórico educacional e proﬁssional, opções de curso (até cinco), declaração

Bien (bom) e, por ﬁm, acima de 16, uma Menção Très Bien (honrosa). As

pessoal (de 1000 a 4000 caracteres - ou 47 linhas), referência (carta de

melhores menções qualiﬁcam o aluno para ingressar nas melhores

recomendação de professor, orientador ou proﬁssional que conhece bem o

universidades do país.

candidato academicamente), além de pagar a taxa de inscrição (de £20 a £
26,50). Não há ordem de preferência e as instituições não verão as demais
instituições que o candidato se inscreveu, até que o aluno responda a todas
as ofertas recebidas. Depois de concluída a inscrição, o UCAS a encaminha
para as universidades e faculdades escolhidas, que irão analisá-la. As
instituições podem, então, convidar o candidato para uma entrevista ou
audição, antes de decidir se farão uma oferta.
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5
Governança das avaliações:
Gaokao e SAT

Governança da avaliação

Scholastic Aptitude Test (SAT)
Em 1900, reitores de 12 Universidades criaram o College Board, uma
organização sem ﬁns lucrativos, cujo propósito consiste em expandir as
oportunidades de acesso ao Ensino Superior. Com o intuito de padronizar os
processos seletivos de acesso às faculdades, em 1926, o College Board criou o
SAT que, desde então, tem sido utilizado pela maioria das faculdades e
universidades como parte de seus respectivos exame de admissão.
Há 60 anos, enquanto criador e proprietário do exame, o College Board
contrata a Educational Testing Service para elaborar questões e administrar a

Estrutura de governança do College Board:
● A instituição possui um Conselho Consultivo composto por 31 membros
eleitos. O presidente e o vice-presidente possuem mandatos de dois anos,
enquanto os demais geralmente cumprem mandatos de quatro anos;
● São atribuições do Conselho: aprovar a missão, as metas e os objetivos da
organização; estabelecer políticas relacionadas a sócios, programas e
serviços; aprovar o orçamento anual da instituição; revisar iniciativas da
organização, e assessorar o CEO responsável pela gestão da organização;

operacionalização do SAT. De modo semelhante, outras instituições, estados e

● Para promover o propósito do College Board foram instituídas as

órgãos governamentais também contratam a organização para desenvolver e

Assembleias Nacionais e Regionais como parte de sua governança. São

gerenciar programas em seu nome, como é o caso da OCDE.

elas: Assembleia Acadêmica, Assembleia de Aconselhamento e Admissão,
Assembleia de Assistência Financeira e seis Assembleias Regionais,
responsáveis por votar e dar voz às preocupações das instituições ﬁliadas;
● O College Board conta com a participação de mais de 6.000 organizações.
Essas instituições, normalmente composta por escolas e instituições
secundária e pós secundária, elegem delegados para representá-las.
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Governança da avaliação

Gaokao
O Gaokao foi criado em 1952 e representa a principal forma de ingresso nas

Em 2014, o Ministério da Educação anunciou uma nova reforma do Gaokao

universidades chinesas. Em 1966, no entanto, a prova foi abolida por conta da

para modiﬁcar a estrutura da avaliação. Até então, todas as províncias,

Revolução Cultural implementada pelo governo de Mao Tsé Tung, sendo

independentemente do conteúdo das questões, realizavam uma prova no

retomada somente dez anos depois. Desde então, a prova é realizada uma vez

modelo 3+X. A partir da reforma, foi introduzido um formato 3+1+2,

por ano, sob a coordenação do Ministério da Educação Chinês.

paulatinamente vêm sendo incorporado por todas as regiões do país.

que

Entre 1977 e 2002, todas as províncias do país realizavam a mesma avaliação.
Nesse contexto, cabia ao Ministério da Educação o papel de elaborar as
questões, enquanto os Departamentos Provinciais de Educação ﬁcavam
responsáveis por garantir a logística necessária para a aplicação das provas. A
única exceção a esse quadro ocorreu em 1987, quando a província de
Shanghai obteve liberação para realizar um exame personalizado.

Como funciona atualmente
É papel do Ministério da Educação:
● Elaborar as diretrizes gerais da prova;
● Deﬁnir da estrutura recomendada para a prova (atualmente é o 3+1+2);

Em 2002, foi a vez de Pequim adotar uma prova especíﬁca do Gaokao, fato

● Deﬁnir os dias e horários de aplicação das provas (geralmente em junho);

que desencadeou transformações signiﬁcativas para o ano seguinte. Em 2003,

● Apresentar os conteúdos esperados para cada disciplina;

o Ministério da Educação implementou uma reforma que permitiu que todas

● Elaborar das questões do Gaokao Uniﬁcado (prova adotada pelas

as províncias do país elaborassem questões próprias para o exame. O pano de

províncias que optarem por não realizar questões especíﬁcas);

fundo das discussões era a discrepância educacional e curricular apresentada

● Monitorar a aplicação das provas a nível federal e provincial;

entre as diferentes regiões do país.

● Gerenciar o processo de ingresso dos estudantes nas universidades do país,

Sendo assim, em 2003, quatro províncias optaram por elaborar questões
especíﬁcas - Pequim, Jiangsu, Zhejiang e Tianjin. Desde então, o número de

o que implica em disponibilizar as listas que devem ser preenchidas pelos
candidatos com o nome dos cursos e universidades de seu interesse.

províncias que optam por este modelo varia de ano a ano. Em 2007, por
exemplo, 16 províncias realizaram provas com questões especíﬁcas.
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Governança da avaliação

Gaokao
É papel dos Departamentos Provinciais de Educação
● Deﬁnir se o Gaokao será aplicado em dois ou três dias;
● Introduzir uma ou mais disciplinas eletivas de seu interesse para compor a prova;
● Deﬁnir o formato da prova:

se vão manter o tradicional 3+X, acatar o novo

formato implementado pelo MoE de 3+1+2, ou propor um novo modelo;
● Elaborar as questões especíﬁcas que integrarão o Gaokao a nível provincial;
● Organizar a logística de aplicação do Gaokao, bem como a impressão das
avaliações, a deﬁnição dos locais de prova e também a seleção dos voluntários
que irão trabalhar nos dias da avaliação.
O formato da prova funciona da seguinte forma: O Ministério da Educação elabora as
questões da prova de acordo com os conteúdos previstos para o ano. A partir disso,
as províncias têm autonomia para adaptar ou substituir às questões que desejarem,
como forma de atender melhor ao currículo regional.
Anualmente, o Ministério da Educação supervisiona a avaliação elaborada por estas
províncias, a ﬁm de atestar a qualidade das questões e do cumprimento das
diretrizes propostas. Com a reforma de 2014, a avaliação uniﬁcada tende a ser
retomada aos poucos, sobretudo em relação às provas obrigatórias.
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Considerações ﬁnais
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Considerações
Nos diferentes países, as avaliações de acesso ao ensino superior representam
um marco na vida dos participantes. Em países como Alemanha e Reino
Unido, além de serem um elo entre a Escola e a Universidade, os exames
também possuem natureza certiﬁcatória, o que faz com que sejam
imprescindíveis para a conclusão da etapa ﬁnal da Educação Básica.
Já nos Estados Unidos, muitas vezes as avaliações se constituem como uma
etapa dentro dos processos seletivos realizados pelas instituições de Ensino
Superior. China e França, por sua vez, estão passando por reformas em seus
modelos avaliativos, cenário que se assemelha ao que estamos vivenciando
no Brasil.
A elaboração deste levantamento tem como objetivo, portanto, trazer ideias e
contribuições para a construção de alternativas para o Novo Enem.
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Estudo ﬁnalizado em 10 de agosto de 2021.
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