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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnÃ-sio Teixeira (Inep) divulgou o
edital do Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem 2019), com provas marcadas para
novembro (dois domingos consecutivos) e inÃ-cio das inscriÃ§Ãµes previsto para o mÃªs de
maio. Vale destacar que qualquer pessoa pode fazer o Enem, contudo, o uso dos resultados
Ã© diferente para cada pÃºblico.
InscriÃ§Ãµes para o Enem 2019
As inscriÃ§Ãµes para o Enem 2019 deverÃ£o ser efetuadas entre os dias 6 e 17 de maio,
exclusivamente no site http://enem.inep.gov.br. A taxa de inscriÃ§Ã£o custa R$ 85.
Provas do Enem 2019
As avaliaÃ§Ãµes do Enem 2019 serÃ£o realizadas novamente em dois domingos consecutivos
(3 e 10 de novembro). RedaÃ§Ã£o, linguagens e ciÃªncias humanas serÃ£o os temas do
primeiro dia, com duraÃ§Ã£o de cinco horas e meia de prova. Uma semana depois serÃ¡ feita
a prova de matemÃ¡ticas e ciÃªncias da natureza, com cinco horas para realizaÃ§Ã£o.
RedaÃ§Ã£o Enem 2019
Para se dar bem na redaÃ§Ã£o Enem Ã© preciso conhecer a prova e seu estilo, inclusive os
critÃ©rios de avaliaÃ§Ã£o usados. O MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o exige um texto
dissertativo-argumentativo, com introduÃ§Ã£o, desenvolvimento e conclusÃ£o muito bem
definidos.
Os avaliadores consideram cinco critÃ©rios de correÃ§Ã£o: domÃ-nio da norma padrÃ£o da
lÃ-ngua portuguesa; compreender a proposta de redaÃ§Ã£o; selecionar e organizar as
informaÃ§Ãµes; demonstrar capacidade de argumentaÃ§Ã£o; e propor soluÃ§Ãµes para os
temas abordados, respeitando os valores e considerando a diversidade.
O Enem tem a tradiÃ§Ã£o de cobrar como tema de redaÃ§Ã£o assuntos socioculturais e atuais
no cenÃ¡rio nacional. Por isso, Ã© importante manter-se atualizado em diversos assuntos,
como polÃ-tica, diversidade de gÃªnero, intolerÃ¢ncia religiosa, situaÃ§Ã£o do idoso no Brasil,
violÃªncia urbana, meio ambiente, seguranÃ§a pÃºblica, entre outros temas do nosso
cotidiano.
De acordo com o edital, o candidato irÃ¡ zerar a nota da redaÃ§Ã£o se houver: fuga total ao
tema proposto; nÃ£o obediÃªncia Ã estrutura dissertativo-argumentativa; texto com atÃ© sete
linhas; desenhos ou imagens inadequadas; ou folha em branco.
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