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Ao que tudo indica, o Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem) caminha para novo recorde
de inscritos. Segundo dados do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, atÃ© o fim da tarde desta
segunda, dia 19, mais de 4,5 milhÃµes de cadastros jÃ¡ tinham sido registrados no sistema.
Dos 4.522.859 inscritos, 2.676.384 eram mulheres e 1.846.475 eram homens
Segundo o MEC, o nÃºmero registrado no inÃ-cio da manhÃ£, quando foi completada uma
semana do site em funcionamento, era de 4,1 milhÃµes, o que supera em 19,82% o da
ediÃ§Ã£o anterior Â— 3.278.231 inscritos em 2013, nesse mesmo perÃ-odo.
Com isso, a quatro dias do final das inscriÃ§Ãµes, o total de inscritos jÃ¡ alcanÃ§ava a metade
da meta estabelecida pelo MEC este ano, que Ã© de 8,2 milhÃµes de participantes. No ano
passado, foram aproximadamente 7,2 milhÃµes de cadastrados, dos quais cerca de 5 milhÃµes
fizeram efetivamente o exame.
No sÃ¡bado, 17, e no domingo, 18, o nÃºmero de inscritos foi 77,98% superior em relaÃ§Ã£o
ao primeiro fim de semana de 2013, quando foram registrados 406.066 candidatos. Este ano,
722.724 estudantes fizeram o registro on-line.
O prazo de inscriÃ§Ãµes termina Ã s 23h59 de sexta-feira, 23. Uma das principais
recomendaÃ§Ãµes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anysio Teixeira
(Inep), responsÃ¡vel pela prova nacional, Ã© que os interessados em fazer a prova procurem
se inscrever nos horÃ¡rios de menor movimento, que sÃ£o: no inÃ-cio da manhÃ£, atÃ© as 9
horas; Ã tarde, entre 14 e 17 horas; Ã noite, apÃ³s as 21 horas.
A inscriÃ§Ã£o deve ser feita sÃ³ pela internet, no site do Enem. Os participantes precisam
preencher os dados cadastrais e imprimir o boleto para pagamento da taxa, que Ã© de R$35.
EstÃ£o isentos deste valor os alunos da rede pÃºblica de ensino e pessoas cuja renda familiar,
per capta, seja de atÃ© 1,5 salÃ¡rio mÃ-nimo per capita (R$1.086,00).
O Enem serÃ¡ realizado nos dias 8 e 9 de novembro, com inÃ-cio Ã s 13h. Os portÃµes de
acesso aos locais de provas serÃ£o abertos Ã s 12h e fechados Ã s 13h, de acordo com o
horÃ¡rio de BrasÃ-lia. Para a prÃ³xima ediÃ§Ã£o, nÃ£o haverÃ¡ mudanÃ§as significativas. A
prova continuarÃ¡ com o formato que Ã© adotado desde 2009. SerÃ£o 180 questÃµes, em
quatro Ã¡reas (Linguagens, MatemÃ¡tica, CiÃªncias Humanas e CiÃªncias da Natureza),
aplicadas em dois dias, alÃ©m da redaÃ§Ã£o, que tambÃ©m nÃ£o sofreu mudanÃ§as nas
regras de elaboraÃ§Ã£o e correÃ§Ã£o.
A nota obtida no Enem Ã© critÃ©rio de acesso Ã educaÃ§Ã£o superior, por meio do Sistema
de SeleÃ§Ã£o Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). Ã‰
tambÃ©m requisito para obtenÃ§Ã£o do benefÃ-cio do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), participaÃ§Ã£o no programa CiÃªncia sem Fronteiras e em seleÃ§Ãµes para bolsas de
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graduaÃ§Ã£o-sanduÃ-che da CoordenaÃ§Ã£o de aperfeiÃ§oamento de Pessoal de NÃ-vel
Superior (Capes). Estudantes maiores de 18 anos podem, por meio do exame, obter a
certificaÃ§Ã£o do ensino mÃ©dio.
ServiÃ§o
www.enem.inep.gov.br

P�ina 2 / 2

