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Conhecer 
mais

Os candidatos podem participar em certas
provas das disciplinas do “Exame Unificado
de Acesso”, conforme a exigência dos cursos
das instituições do ensino superior a que se
queiram candidatar.

As quatro instituições do ensino superior
de Macau irão acrescentar outros
elementos que serão considerados para
uma ponderação global, de acordo com a
exigência dos cursos a que os candidatos
se queiram candidatar.

No “Exame Unificado de Acesso” não há
critérios para classificar o resultado como
aprovado ou reprovado, as quatro
instituições do ensino superior definem, por
si próprias, os processos e critérios de
admissão.

Os alunos ainda podem preencher as suas opções

na inscrição dos cursos, de acordo com a actual

forma de preenchimento das opções dos cursos

das instituições do ensino superior. Os detalhes

podem referenciar os requisitos das áreas

especializadas dos cursos das instituições do

ensino superior a que se pretendem candidatar.

Não é um exame único
Não é a única modalidade de admissão

Não se definem critérios de classificação 
mínima para admissão

Não faz distribuição centralizada
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Deve possuir qualquer uma das seguintes
qualificações.
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Ter concluído o 12.º ano do ensino secundário
complementar ou ter habilitações equivalentes e obtido as
qualificações de graduação.

Condições da 
candidatura

Estar a frequentar o 12.º ano do ensino secundário
complementar ou o curso de habilitações equivalentes.

Indivíduos maiores de 23 anos até 1 de Setembro de 2021,
que não possuam as qualificações acima referidas, mas são
titulares de capacidades e condições especiais.
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Inscrição*
Descarregar o cartão 
para participação no 

“Exame Unificado de Acesso”
Provas

Divulgação do 
resultado

05-20/01/2021

Inscrever-se,
respectivamente,
Nas instituições do ensino
superior a que se pretendem
candidatar.

10-21/03/2021

Descarregar no sistema on-line
das instituições do ensino
superior a que se candidatam.

No início de 
Maio de 2021

Consultar o resultado na
Internet.

18-21/03/2021

Participar nas provas.

*A inscrição da organização especial do exame para candidatos portadores de limitações
físicas e psicológicas deve ser feita até 31/12/2020.

Programa Principal
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Disciplinas Datas

Português A 18/03/2021 (à noite)

Português B 19/03/2021 (à noite)

Chinês 20/03/2021 (à tarde)

Inglês 21/03/2021 (de manhã)

Matemática (prova original) 21/03/2021 (à tarde)

Matemática (prova adicional) 21/03/2021 (à tarde)

Datas das provas
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Dicas para antes do exame

Deve chegar à sala de exame, pelo menos 15 minutos, antes do 
início do exame.

Trazer o documento de identidade pessoal, o cartão para participação no Exame
Unificado de Acesso e o material escolar necessário.

Conhecer com antecedência as “informações do local de exame”.
(local de exame/edifício/sala/assento)

De acordo com as sugestões da prevenção epidémica do Governo da RAEM,
prestar atenção à higiene individual e ambiental.
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