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O total de inscritos no Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem) bateu novo recorde. Foram
7.834.024 inscriÃ§Ãµes atÃ© a meia-noite da Ãºltima segunda-feira, dia 27, quando acabou o
prazo de inscriÃ§Ãµes. De acordo com um relatÃ³rio divulgado pelo MinistÃ©rio da
EducaÃ§Ã£o, o nÃºmero de participantes cresceu 26% em relaÃ§Ã£o a 2012, quando
6.495.446 se cadastraram no site da prova.
Segundo dados do Ã³rgÃ£o, dos mais de 7 milhÃµes, cerca de 840 mil jovens farÃ£o a prova
para conseguir o certificado de conclusÃ£o do ensino mÃ©dio. Sobre o nÃ-vel de escolaridade
dos inscritos, 58% jÃ¡ concluÃ-ram o ensino mÃ©dio, enquanto que os que concluirÃ£o em
2013 correspondem a 21%.
Os nÃºmeros relacionados Ã s regiÃµes do paÃ-s mostraram disparidades. Do total de
inscriÃ§Ãµes, 36% foram feitas por moradores do Sudeste, 32% do Nordeste, 13% do Sul do
paÃ-s, 10% do Norte e 9% do Centro-Oeste. O estado de SÃ£o Paulo inscreveu mais de 1
milhÃ£o de estudantes, seguido de Minas, com mais de 800 mil. A faixa etÃ¡ria deste ano com
o maior Ã-ndice de inscriÃ§Ãµes ficou entre os jovens de 21 a 30 anos, 30% do total. As
mulheres se mantÃªm como maioria entre as concorrentes, com 4,5 milhÃµes, enquanto os
homens representam 3,2 milhÃµes.
Este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Ã³rgÃ£o
responsÃ¡vel pela realizaÃ§Ã£o da prova, terÃ¡ que se preparar para receber uma maior
quantidade de estudantes que necessitam de cuidados especiais. O aumento foi expressivo.
Em 2012, quase 27 mil estudantes com algum tipo de deficiÃªncia se inscreveram.
As provas serÃ£o aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro, sÃ¡bado e domingo, respectivamente.
Nos dois dias, o exame terÃ¡ inÃ-cio Ã s 13h com abertura dos portÃµes marcada para 12h.
SerÃ£o 45 questÃµes de cada Ã¡rea. No primeiro dia de provas, os candidatos terÃ£o quatro
horas e 30 minutos para resolver questÃµes das Ã¡reas de CiÃªncias Humanas e suas
tecnologias (HistÃ³ria, Geografia, Filosofia e Sociologia) e CiÃªncias da Natureza e suas
tecnologias (QuÃ-mica, FÃ-sica e Biologia).
No dia 27, as Ã¡reas de conhecimento serÃ£o Linguagens, CÃ³digos e suas tecnologias
(LÃ-ngua Portuguesa, Literatura, LÃ-ngua Estrangeira - InglÃªs ou Espanhol, Artes,
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e Tecnologia da InformaÃ§Ã£o e ComunicaÃ§Ã£o) e MatemÃ¡tica e suas
tecnologias. Todos farÃ£o, ainda, uma RedaÃ§Ã£o. Nesse dia, os inscritos terÃ£o cinco horas
e 30 minutos para resolverem as questÃµes.
Os participantes poderÃ£o utilizar o resultado do Enem para ingresso em instituiÃ§Ãµes
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pÃºblicas de ensino superior, atravÃ©s do Sistema de SeleÃ§Ã£o Unificada (Sisu) e participar
de programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas em
instituiÃ§Ãµes particulares, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para financiamento
da graduaÃ§Ã£o, tambÃ©m em instituiÃ§Ãµes privadas.
Os estudantes maiores de 18 anos que ainda nÃ£o obtiveram a certificaÃ§Ã£o do ensino
mÃ©dio poderÃ£o utilizar o resultado do Enem para obter o diploma. A pontuaÃ§Ã£o mÃ-nima
exigida ano passado foi de 450.
ServiÃ§o
http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricaoEnem
http://portal.inep.gov.br/enem
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