Inscritos no Enem já passam
de 4 milhões; prazo vai até
sexta (20)
Até a manhã desta sexta-feira (16), o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2016 havia recebido 4.109.314 inscrições após uma
semana de sistema aberto, segundo o Ministério da Educação
(MEC). Os interessados em participar do exame, marcado para
novembro, podem se inscrever até sexta-feira (20).
As inscrições podem ser feitas pelo site do Enem (
http://enem.inep.gov.b r ) até as 23h59 do dia 20 de maio.
Para se inscrever, os candidatos precisam ter em mãos o RG e o
CPF – menores de idade que ainda não tiverem os documentos
precisarão providenciá-los. Também será obrigatório informar
um endereço de e-mail e um celular, o município onde farão a
prova e a língua estrangeira do teste de Linguagens (inglês ou
espanhol).
No início das inscrições os estudantes reclamaram, nas redes
sociais, de problemas no site do Inep. Além de lentidão no
sistema, outra reclamação foi um aviso equivocado sobre faltas
na edição do ano passado
No Enem, há a possibilidade de declarar carência para pedir a
isenção. Entretanto, quem declarou carência em 2015 e não
compareceu às provas perde o direito neste ano. Uma das
queixas do dia foi sobre erro no site do Inep que, segundo
usuários, aponta como faltosos alunos que teriam feito o
exame. De acordo com o Inep, os problemas foram resolvidos.
Outra reclamação foi a respeito da taxa de inscrição, que
subiu de R$ 63 para R$ 68. Quem irá concluir o ensino médio em
2016 e estiver matriculado na rede pública terá direito à
isenção automática da taxa de inscrição.

Provas
Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de
novembro. No primeiro dia, sábado, o candidato terá 4 horas e
30 minutos para responder questões de ciências humanas e de
ciências da natureza. No domingo, ele terá 5 horas e 30
minutos para as perguntas de linguagens, códigos e suas
tecnologias, matemática e redação. ovas
Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário
de Brasília. As provas começarão, nos dois dias, às 13h30. Os
gabaritos oficiais das questões objetivas serão divulgados
pelo Inep até o dia 9 de novembro. Já os resultados ainda não
têm data marcada para serem apresentados.
O Enem deste ano tem uma estimativa de 8 milhões de
inscrições. Destas, 2,2 milhões são de estudantes que estão no
último ano do ensino médio.
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Inscrições para o Enem 2016
começam hoje e vão até dia
20.
Começam hoje (9) às 10h, no horário de Brasília, e terminam às
23h59 do dia 20 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de
novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68. As informações

estão no edital do exame. A inscrição é feita pela internet,
nosite do Enem.
O participante deve ter em mãos, no ato da inscrição, o CPF e
o número do documento de identidade. Deve também informar um
endereço de email. Só é possível fazer a inscrição por email,
assim, cada estudante deverá teremail próprio. O Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pelo exame, vai usar o endereço e o
telefone celular informado para se comunicar com o
participante.
É na hora da inscrição que o participante informa se necessita
de algum atendimento específico ou especializado e se é
sabatista – aqueles que, por convicção religiosa, guardam o
sábado, reservando o dia para descanso e oração. Eles podem
fazer o exame após o pôr do sol.
O atendimento especializado é oferecido a pessoas com baixa
visão, cegueira, visão monocular, deficiência física,
deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual
(mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção,
autismo, discalculia ou com outra condição especial. Já o
atendimento específico é feito a gestantes, lactantes, idosos,
estudantes em classe hospitalar e sabatistas.
É também na inscrição que o estudante informa se quer utilizar
o resultado do Enem para certificação do ensino médio. Para
isso, é preciso ter 18 anos completos até o primeiro dia de
realização das provas do exame.
Confirmação
A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de R$ 68.
O prazo para que isso seja feito é até as 21h59, no horário de
Brasília, do dia 25. São isentos da taxa os estudantes
concluintes do ensino médio em escolas públicas e os
participantes de baixa renda.

Uma das novidades deste ano é que o estudante poderá pagar a
taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica
ou agência dos Correios. Até o ano passado, a inscrição era
paga apenas nas agências do Banco do Brasil.
A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições
públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
bolsas na educação superior privada por meio do programa
Universidade para Todos (ProUni) e vagas gratuitas nos cursos
técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da
Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).
O resultado do exame também é requisito para receber o
benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e
participar do programa Ciência sem Fronteiras. Para pessoas
maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado como certificação do
ensino médio.
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